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VIII. JELENET.
(Előbbiek, Miska, Pityu, Jankó)

Pitya (Miskáual, és Jankóual jön): Fori, Marci
fussatok Róbiékhoz nézzétek meg a világitó fát.

Marci l Nem lehet, én táborőr vagypk.
Pítyu; De a ttóbi hivat. Minket küldött, hogy

acldig órizzük a tábort.
Marcí: Az más, Akkor nrohetünk. Gyere, l'erkó.
Fetkól Stipán bácsi, jöjjön velünk l Legalább

nregmutatja, hol lakik a kisértet.
Stipán l Hagyni kisértet, ifiurka, nem lehet van

csinyáni tréfa velo. Nem nizni romokra, nizni sag föl-
det, nteg csillagocskákat.

Ferí<ó l No jó, majd mindig a foldre nézek. Csalr
azután neki ne nrenjünk valami rezos orru törpének.. .

Jöjjön no, vadász bácsi !

Stipan: Hát mennyink. Sag vigyázni, vigyázni !

Marci (Stipáu há.tá ruögött rueglöködi Ferhót): Te,
megpumpolom. (rneuel közben Stipánhoz) Tudja, vadász
bácsi, a medvékrrek vannak barlangjaik és a madárkák-
nak fészkeik, ahol csivikelnek és a magyar cserkészek-
nek, a jő Isten nradárkáirrak nincs egy kunyhójuk
sem.,.(elrnennek.)

Ix, JELENET.
(Miska, Pityu, Jankó)

Pityur Hallottátok, ez a vadász is emlitotte a ki-
sértetet. Mégis lehet a dologban valami.

Misí<al Partos bácsi is nagyon komolyan beszélt róla.
Jankí; A Misó vadász, mog a Péter kocsis eseto

szöget ütött a fejernbe.
Pityu l Képzeljétek, milyen érclekes lehet xz,

milror egy kisértet a fejével futballozik !

Janko l Tudjátok nrit? Lessük meg.
Míska : Es ha nem jön ?
Janka: o.iret körül'lomegy a hold és sötét lesz.

Jóvérü kisértet ilyenkor nem marad otthon, hanem
kisétál az erdőre.

Pityu: Pláne most bizonyára haragszik,, hogy ido
nrertünk jönni a romok alá és eló fog bujni, hogy meg-
rJeS§zen." 

Jadka: To, ha mogfoghatnók ! Én készen tartom
a lassórnat.' Mísí<a; De mit fog hozzá szólni a Róbi? Nem
fo§ja mogerrgedni.

Pityu l Hárman vállaljuk az éjté| utáni órséget és
őrködés közben elcsipjük a lrisértetet.

}ankó; To, felajánljuk a cserkészház
Ketrecbe zárjuk és mutogatjuk. .Az sok pénzt
(az erd.öből éneh hallatszih,}

x JELENaT.
(Mind.)

Csetkészek (gafuakat cipelue, dalolua jöunek) :

Jó a cs:rkész dolga,
Nincsen semmi gondja,
Hogyha megéhezik, hogyha megszomjazik
Hátzsákját kibontja l

(a tábortüznél lerakják a rózsét.)

Stipán (*ogl csowó rözsét cipel a uáItán): Izs
vagyom cserkisz. Hoztám fát !

Róbi (Parlos bácsiaal jön): Rendezzétok el a
tábottizet, fiuk. Mindjárt megtartjuk az esti imát és
utána meggyujtjuk a túzet! (Partos bácsizlal előre
jönnek,)

Partos bácsi l Aztán öcsémuram, éjjel vigyázzon a
fiukra. Eo nem hiszek som kisértetbón,"sem ileseerdő-
ben, tréfából meséltem el nekik a környék legendáit,
de rnégis n.m volna jó, ha valamitől megijednének.

Róbi: Tehát mose volt az egész? A Misó, a Péter
kocsis, meg a többi?

Pattos bácsi l F'élig mese. Ök maguk esküsznek
rá, hogy szollemet láttak. Ez a bolond Stipan is mult.
kor éjjel részegen jölt haza az erdón át, a pipáját is
olveszitette valahol és azután telebeszélte a falut, hogy
törpét, meg boszorkát, meg nem tudom mi a csodát
látott De a mi népünk borzasztó babonás és mindent
készpénznek vesz.

Róbí l Ó, a fiukat nem féltem, ezek nem képze-
lódók. Magát az öreg ördögöt is mogkergetnék, ha arra
kerülne a sor. Az éjszakfua is mind örködni akar: éjfé-
lig a két kicsi, éjfél után kettőig nreg a másik három
kérta az órséget. Az elóbb az erdőn rrgyancsalr meg-
ostromoltak és nreggondolatlanul engedtem is nekik,
Do ha a legkisebb kellemetlenségtól is kellerre félnünk,
mindjárt visszavonom a parancsot és a nagyokkal
magam virrasztok reggelig . . . {ind,tilni akcir.)

Partos bácsil Ne. Hagyja óket. Kár volna elron-
lani az örönrüket. Az ilyen erdó csak annak veszedel.
nos, aki mindon fatörzsben kisértetet lát.

|ózs| (jön jelenl)., A lábortüz kész. Kezdhetjtik a
progtamot.

Pattos bácsl l Mi lesz most, öcsémuram ?
Róbí: A kereszt elé vonulunk esti imára: énoke-

lünk, azután elmondom az esti imát, mindig a nap,
vaEv a Dercek hansulatárrak mesfelelóen. véEül néhánványvagy a percek hangulatának megfelelóen, vég
norciE csendes lolkiismoretvizssálat. . . Azutporcig csendes lolkiismoretvizsgálat . . . Azután vissza-
iövünk, és meEEvuitiuk a tábortüzet.jövünk és meggyujtjuk a tábortüzet,

1

számáta.
hoz ám !

Banői (kozzálép): Indulhatunk az esti imára !

Róbi: Jó. Menjünk. (sipol ) Egy sorbat (glors
sorakozás szeu4ben a közönséggel..\ A kereszt olé m€-

Miska l Jönnek ! Nézzétek milyen érdokesek a
sötétben a még sötétebb árnyalakok. (erősen sö!étedik.)



gyünL esti ímára, megÉószönni ajó Ístennet ezt aszép
tábori napot. Józsi fogd a lánpát,

Iózsi (a lámpár fogua a sor *nellé áll.) \

Róbi l Balra át. Esti imára in-dulj ! . . .

(a kereszthez vonulnak és télkörben felállnak előtle. A Iámpa
lénye fantasztikus árnyékokat imbolygat a földön, fákon. Józsi'a
kereszt |ábához teszi a lámpát. Róbi a félkör közepébe áll, a
kereszt elé. Partos bácsi a fiuk nrögött. Stipán kissé hátrább,

kulcsolt kezekkel állanak.)

Róbí l Imához t

(Ieveszik a kalapjukat1, vigyázz állás. Róbi kezdi az éneket, mind
együtt énekelnek.)

Fiak (éuekelnek):

Leáldozott a nap,
S a fö|dre ráborult az éjszaka .

Toremtő Istenünk,
Téged dicsér a vig cserkész dala I

Fáradt a tostünk: egy ngp terhe rajta
Lankadva vár az éjíől uj erőt . . .

] Du áll a lólek s hálahimnuszával
Hódol te néked a szent kefeszt előtt.
He jót tohettünk; az'i most megköszönjük
Mert minden jó csak tóled jön, Uram,
S mi minden jó,,,al gazdagabbak lcttünk
Botlásainkat kérünk megbocsássad . . .

Áldó szemed virrasszon álmainkon,
Atyánk ! Te őtízd a mi éjszakánkat l

LeÁldozott a nap,
S a földre ráborult az éjszaka
Virrasztó Istenünk,

' Bucsuzva is téged dicsér e dal,

Flőbi (csenclesen, d.e lisztán hallhatóan ,n,ondiű a
cserkész esti irnáját): Uram, a nap lement s az éjszaka
sötétje ránk borult . . . Biz<rnytalan léptekkel, tapoga-
tőzva indulunk feléd és olyan jó nregállni a fény}ro
öltözött kereszt előtt! A lánrpánk íénye rryomán, iiesztó,
groteszk fekeie árnyak imbolyognak a í'öldön, fákon,
bokrokon . . . Uram, lelrajtott fejjel áIlrrnk a kereszt
elótt, amelyet a mi kezünk ernelt és szivbeli, szent
imár,al kérúnk: add, hogy ez a kereszt urindig il5,en
markánsan, fénybe burkolva álljon a lelkürrliben is l Es
árassza lelkiinkben árlryék nélküli ragyogó lényt, hogy
irnbolygó, sötét árnyak az ifiu cserkészlólek éIetét soha
Ineg ne zavarhassák . . . Gondviselő szenled virasszorr
felettünk . . . A te áldásoddal hajtjuk nyugalomra fejütr-
ket. Yizsgáljuk meg lelkiismeretiinket . . .

(lehajtott fejjel némán állanal<. A sátrak közö{t feltünik Sugalló
a diáktündér.)

Sugalíó (csendeseu előre jóu, figyel, egészen a
szinpad. elejére jön és seól): Pszt ! Csond ! Imádkozrrak !

Istenncl boszélnek!... Csendeson legyetek... Ne za-
varjuk óket l . . . llagyarok Istene legszebb gondolatja :

a keresztnél álló, inrádkozó cserkész . . . (Felszól a
zsinórpadlásra.) Bácsi, kérem, ott förrt ! . . . Csendesen,
vigyázva eDgedje a függönyt I BeszéIni szeretnék itt a
rrézőtéren .fi,sre|9, vigyá7!, .sok-sok testvérkénntel . . .,
de a cserlrésztábor estéli inráját hangonr ne zavarja.
(A fli,ggOry la.ssatt. lcereszhedik ) Csendescl, csendesen.
iFelnyulva, riregfogja a lcereszkecló függönyt és összezárja ugy,
hogy ö kivül marad a {üggöny elótt. E pillanatLlan kivülröl fc,riy

árad rá. . . A sugólukra tcleperlve, nlesél )
rsmertek_e engeru ? Sngalió \,agyok, a diákok tüldére.
Buksi koponl áknak sok-sok lruncutságát, tiszta csillag-
§zemek rnindeu ragyogását, riigyezó, kacagó éJetet su-
gárzó drága eliákszivek minden tlobbarrásírt nirrd érr
dirigáIon. Szélos Magyarorszá,g minden kis diákja vér-
beli testvérem: szenrnek láthatatlan, minlig velük járok

rnín{ig kozttik étek. Í'eltiltetem óket F'antázia a§szony
tüZes táltosára, hipp-hopp, ugy repülünk, apró gyeíek-
néppel a lVleseországba, seldülő fiukkal izmot erósitő,
sziyet acéIozó szines kalandokra, pelyhedző bajuszu
öreg diákokkal légvárat épitő, sok-sok boldogságoi,
örömöt igéró eljövendő élet himes pázsitjára, Minden
diák nreltett - magyar diá]r mellett - dlzzad,ó eróyel,
kaeagó lélekkel ott áll Sugalló, a diálrolr tül§ére :

drága diáklelkek osodás országának koronás királya ! . ..
(Az utolsó mondatnál 

';'*á,?í;itszza 
nagát. Azr"rtán állva

A nreseerdőbe cserkészek érkeztelr s a meseerdó-
nek kellós közepéberr, Robozvár romjánál, tábori tüz
nellett meg is telepedtelr. Tábori tüz mellett cserkész-
dalaikat dalolják csendesen.
1Ujiát íelemelve, elhallgat és figyel. A függöny mögül halkan szü-
rernkezik ki az ének: ,,Szellősóltajt küld a fáradt, nénra messze-
ség. S rántekint csillagszemével a jóságos ég zutttnta, zuntnta".)

Drága csorkésznóta édes, bus danája messze száIl
az éjben. . . A mosoerdónek sok pici lakói megébred-
nek rája. A meseerdóben minden kis virágban, mindenik
bokorban a nteseenrberkék, szóp magyar meséknek
alakjai laknak. Holdvilágtrs éjjel rrregpezsdül az élet a
nreseerdóbell . .., anti szirres nlesét anyuskák, nagy-
mamák valaha eimondtak, az erd,ő fai alait, hoirlvitir§Ós
é,jje|, a meseemberkék rnind végigcsináI,ják. Törpéir és
tündérek, vasorru boszorkák, hétfejii sárkárru;,al harcoló
királyfi, § a gyernelrnresékuelr sok.sok más alakja üzi
itt játékát, emberi szemektől nreg nem ]áthatóan. Itt-ott
egy-egy ember valakit megliltott, meg is ijedt tóle,
tovább is mesélte s széles e határban igy lett az etdő-
nek kisérteti hire . . . Rtlbozvár ronrjait minden élő
enber messze elkerüli s a n}e§eenberkók éjjeii játéIrát
nem zavarja senki. /

, Robozvár ronrjánál, a meseerdóben, cserkészek
piheunek, Elhamvadt a tüz' nrár, brrcsuzik a vendóg.
(A fliggany nt,ö!ött lolnplilua. taharodó szólal.) A taka-
rodó szólal. . . A fáradr cserkészek prrha nohaágyon
álomba merülnek . . . (A takarodó egyre sz,ól: a trou,l-
bitás uégig _fujja, Sugalló közben beszéi,) Csak az őr
van ébl,en . ., rresztelen léptekkel kerüli a tábort . . .

A bohó csclkészelr összeesküdének, nagy fogadást tette]r,
hogv kilesik titkát a nreseerdőnek. Tiindért, törpót látni
ólrajt a liist,i:bje . . . Legyerr n]eg a kedvo X{ásik három
fiu kisértetet látni, jassóval rnegfogni, í'egyverkezik ször-
D} err Legyen nleg a kedve . . . l{egnyitonr szentüket
tiindéri varázzsal, hogy a neseerdő éjjeli életét végig-
figyellresséIr. Etr nlagatrr nregbujok egy süIü bokorban
s onnan figyelen najd éjjeli őröknek csodás őrködését
a nleseerdőberr . . . (Bekukkant a fiiggönu mögé.) Alszik
már a tábor... Csak két őr van ébren... (Felszól tl.

zsiuórpadlás,ra) Hahó, bácsi, kérem! Hlzza szét afüg-
göuyt A meseerdőben kezdódik az élet. . .

(Anrint a íüggöny szétntegy, a szinpad lrosszában végigfutva,. Sugalló balra eliürrik.)

Becsúszott dugó

ügyes eltávolitása rigy
1örtérrik, lrogr- dulrlárr
ös-szchajtott zsineget
bujtaturrlr be az üveg

-- lryilásán. A drrgót az
ü\,eg nl,akába rázra,
igyekszürrk a lruro]<kal
nrögéjo kerülni s evvel
a dugót kihúzni.
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Á negyedméríöld.
- Irta: M. Whecler. -

_ Ez az a játszőtér, János bácsi, ahol'a sport- mészeténél fogva lusta; de én _azt_hiszem, hogy ha_v_a,

ver§eny lesz. Nem- rossz h'ely, ugy-t ? - lami igazán felkeltené az érdeklódését és ügyesebbé
" _ Nem bizony. Es 

"ezt 
á'versenyt én nregné- tenrré, igen derék jellem válnék bolóle. Milyeu jóképe

zem ám, ha a paranc§nokod nregengedi. Eppen nekem van a kópónak l

vató látvány aá ityesmi. Ugy hiúem, ti, fiuk, borzasz- - De te§esen lprontja az_a, rottenetes lusta arc-
tóan izgultók, rni ? kifejezésol - Jakadt ki a nagybácsi. - A lusta fiu

- tsizony l Különösen Sotheran és Parry; de valósággal utálatos.
Mike is ogészen olvesztetto a fejét. Igen, majdnem mind A csorkésztiszt mosolygott, és felvetette szomét,
nagyon izgulnak. nintha pápaszemot viselne. _ En azt hiszem, lrogy

- Izgulnak? - Dr. Lockwood János.sötét s:9- meg fog,váItozni, - jogyezte mog.
nrei kérdö tekiutettel néztek Ie unokaöccsére. - Hát - _En szeretemazü§yességot-szóltDr. Lockwood.
le lem, Márton ? - A cserkésztiszt hirtelen felkacagott.

- Nos hát, ime a megtestesült ügyesség, -mondta.
Egy cserkész jött feléjük, vékony futóingben, --

alacsony, iznros, vöröshajú fiu; mindeir mozdulatában
orő volt.

- Parancsnok irr kérem, - mondta a cserkész-
tisztnek, - szeretnók megpróbálni a nagymérföldest.
Nekem mog kell döntenem a tegnapi rekordornat, mert, . ,

}Ieves köhögési roham szakitotta félbo, amelyet
hiába ígyekezett elfojtani és egészen biborszini lelt az
atca az erölködéstól. YégüI is olcsondesedett, lihegett
ós arnikor feltekintett, a doktor éles szeme rászegeződött.

- Vau valani fájdalmad a melledben ?
A cserkész fél rnásodpercig habozott, azután szó

nélkül GiImourhoz fordult:

- Tehát mogpróbálhatom ? Köszönöm l - szólt
és elröpüIt, mint a puskagolyó.

Gilmour elóvette az óráját.

- Ez Parry Willy, a segódórsvezetó, * jegyezte
meg. - Nom tudom, mit csináIna, ha nem nyerié meg
a ne:yedmérföldet. - Elóvotte azsebkondőjét. -' Egy,
kettó-három ! - kiáItotta és lerántotta.

Minden §zem a kis izmos alak folé irányult, ami-
kor nyilsobesen elugrott a kiinduló ponttól és tovaszá-
guldott a zöld páiyán. Kitágult mellkassal, lejét hátra-
szogezvo, kezeit ököIbe szoritva, Parry W'illy tökéletes
formábarr futott. Gyorsasága meglopő volt. Azután egy-
szerre változás állt be. Ropüló lábai elernyedtek, mell-
kasa lökésszerüen emolkodett. Dr. Lockwood szemoi a
kis futó alakhoz tapadtak.

- Ez aztán a szivom szerint való gyerek, -mormolta, anltán elgondolkozva csóválta a fejét. - De
nom szerotem azt, a köhögést. -Parrynak nár csak néhány yardot kellett futnia.
Ugy látszott, már alig kap levegőt ós szembetiínő eről-
ködéssel futott. Lépései alaposrn ellasultak: do egy-
§zerre végsó iramot vett és üdvrivalgás közbon érte eI
a céIt. Cserkésztestvérei körülötte tolongtak és buzgón
kiáltoztak; de ó egy szót senr felelt nekik. Utat törve
közöttük a cserkésztiszt és Dr. Lockwood felé ment;
az aíca még biborvörös volt és egyszerre a mellére szo-
ritotta a kezét, majcl hirtelen leeresztette.

- Megjavitottam - a rekordomat, parancs-
nok ur? - lihogte.

- Igen, - felelto a cserkésztiszt röviden, - há-
rom másodperccol.

- Parry már elakart menni, amihor Márton nagy-
bátyja mogszólitotta:* Gyore itlo, fiam !

Magához vonta a fiút és lrezét a szivére tette,
fél perc telt el, majd feltekintett és halkan mondta:

F'élek, fiam, hogy fel kelt adnod a tervetlet 1

holnap nem futhatod a negyotlmérföltlest. Bosszindulatrl

A fiu a vállát vonogatta és nevetott. Igen csinos
volt, sötét hajjal és kék ír szemekkel, de valami lusta,
ság,volt a szája kOrtil és esoszogó járásában, ami elég
különös ellentétbeu volt a rajtt lovő cserkészruhával.
Félig mentcgetózve felelt ;- 

- Ó, él azt lriszem, mindez csak sok hűhó sem-
miért. Ez a cserkészet igazán csak csupa szolgálat.
Mindenkitől elvárják; hogy borzasztó ügyes legyen.. -

- Es to netn yagy az ? l ,- szóIt a nagybácsi.

- No, én nem vagyok o|yan borzasuló ügyes. -
- Hát nriért vagy cserkósz?

- Ó, én magam sem tudom. Mike megbolondult,
hogy ő belép az őrsbe és én nem igen hagyhattam,
hogy a gyerek mindent jobban tudjon - futni nyo-
ntot követni, megfigyelni és ilyesnriket Az tény és
vaió, hogy ő ügyosebb nálarr csaknenr miudenben, igy
hát én eddig megkinréltem magamat attól, lrogy ilye-
nekkel bajlód.jak.

- Ahá de most már dolgozol ?

- Hát dolgom volna, jóval több, mirrt amenyi
nekenr való, De nem nagyon szeretném, ha kitennének
az őrsből.

- Akkor hát képezed magad ?

- Usy lriszem, - Márton lusta kis mosollyal
zárta Le a mondatot. - De nem szándékom valami na-
gyon részt venni ezek-berr a nagyszorü vorsenyekben.
Minek is ? Az ausztráliai órs úgy ver meg minket,
ahogy, neki tetszik. Az akatlályvdisenyben is - 

lohúztak,
amitől erősen dühbe jöttenr noudhatom. No és most, a
negyedrnértfóldes ; nenr is szabad rágondolni...

---Miért nem nevezel be ?

- Ennok nom volna értelme. Különben is e?,

Parry dolga, - ó egyiko azoknak a fiuknak, akik
olyan borzasztóan ügyesok, hogy az mr{Lr sok.

Iin azt hiszem, - mondta a doktor komolyan, -hogy az sok, ha egy fiuban hiárryzik minden ügyesség.
Nern sok remény lóhet olyas valakibon, aki a legkis,
sebb érdeklődési és lelkeiedést sem mutatja munkájá-
ban. Jegyezd rneg magadnak Márton, amit mondok: ,!rz

ügyeseké a világ!
- Igen, i[en, János bácsi; tle itt jünnek a töb-

biek. Ma Ólyan TOprOba-félét tartunk, hogy kész_en Io,
gyünk holnápra. Itt jön Gilmour úr, a parancsnolrom. ..
Á nagybátyám, parancsiok úr - Dr. Lockwood.

1 tet férfi megismerkedett és amikor O' Neill
Márton csatlakozott a többi cserkészhoz, nagybátyja
igy szólt a cserkésztiszthez:

- Mi a véloményo az unokaöcsémróI ? Úgy Iát-
szik, nagy ,,lógós". Eppen ideje, hogy moguá|tozzék.

- Igen, - mondta Gilmour úr, - nreglehetósen
lógós. Mint annyi más ír embernek, azt hiszem, ?z ,ő
apjának is spanyol vér van az ereiben, nentde ? Es
oz, ttgy látszik, a firira kettós mértékben szállt át Tor-
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köhögés Tan ber_lned és ha nem vigyázol, tüilőgyulla-. , -- Hallatlarr l - kiáItotta, felkapta a csaptád és a,

dást kaphatsz. Es tudrrd, hogy akkor búcsút mondhatsz galagonya bokorba hajitotta. - Szeretném tudni, nri-
a c§erkészetnok. c§oda állat tetle ezt ido. Azt hiszem, odább még ta-

F'élelmetes csend lett. Azután Parry kitört: lálok ilyet. -
- De nekem kell ! Meg kell futrrom a negyed- Szemeit a talajra szegezte és éles tekintete külö

mérföldest ! Nincs náIunk más és nenr engedlretjük av nös valamit fedezett fel, valami hosszírt és puhlrt, anri
ausztráliaiakat. - kinyujtózva feküdt a földön. Embernek látszott, de tel-

Abbahagyta fulladozva. jesen és félelmetesen mozdulatlan volt. Odasietett éi§

_ Tönkre akarod tenni a% egészségedet, lrogy neglepetésére azt látta, hogy egy cserkész fekszik ott
megnyerj egy ver§enyszánot ? - szőlt az olvos, igen arccal lefelé, egyik karját kitárva és azzal egy ft!c99-
komolyan. móba nrarkolva, minlha hirtelen elgáncsolták és föld-

- Bánom is étt az egészségomet ! - kiáltotta höz vágták volna.
Parry. - Mit töródöm én azzal, ha az órs becsülete. Willy lehajolt hozzá _és .gyengéden felenrelve a fe-

- 

- Kedves \Yilly szakitotta félbe csende§en a jét, az arcába nézetl, amely igen rrapbarrritott volt, de
cserkésztiszt, az őrs becsüIete nem tartozik ide. Nem nrost természetellenes sápadtság boritotta. Ugy látszotí,
ongedlretem meg, hogy megfussatl a negyedmérföldest, hogy elájult.
, i8en sajnálom, öregem,-de ki kell vorned a fejed- Willy egy percig lebámult rá, _azltán negmozdult.
bót Ózt a §ontlolatot. Már látta ogysTr ezt az _erőteljes alakot és barna ar-

- Sáégyen,gya|ázat! - fakadtkiWillyéshangja cot, Joe Connell volt, a Kengunr-őrsvezető.,
ijesztó kohö§ési ro-liamba fulladt. Alig tudva, hogy mit tesz,_ az eszméletlen cser-

Keúeny dolog foladni a harcot, - mormolta a készt a hetára akarta fektetni, de váratlan nehézségbe
doktor. - Milyén derék fickó l Ugyan mért nom ilyen ütközött. A lábát, ugy l.3,tszik, fogta valami és Willynek
Márton ? elég volt egy gyors pillantás, hogy nreglásson egy

pau"_i* segédőrsvezetőjo az elsó 
nYÚlcsaPdátifi*L1,*":'ufflfjÍi}uai'Ll-T, 

fajtáját.Parry Willy, a
dunthorpe_i csapatban, olyan fiu volt, aki szivesen vo- Egészen egyszerü volt és_ igen könnyerr eltávolitható:
nult örömévol és bánatával a de erós, kegyetlen volt a szori-
magányba. Most is, alighogy el ,^ !ása és clunyl seb^ot okozott
tuclótt 

-menni, 
kalapjái hűto- ffi_ hosszabb idó alatt. Szeren_csé.je

kába húzta, 
' 

kezeii 
- 
mélyen a n l{{fr" Connellnek, gondolta Willy,

zsebeibe sülyesztette ós hosszú n&q\6\ hogy ő véletlerriil ezen az űton
sétára induli az uton, amely ,1^7"§- jött, mert különben az ifju óriás
sok mérfoldro huzódott a dun- a;g r \ :ű" , sántán meg sem futlratná a
thorpe-ipusztán. 1 X \ífu}7 negye_tl_mérföldet.

Igenis, szégyen,. gya|ázat, ,,_j]5-_** b1 \*{ffi_ , ,Majd amikor éppen azon

ismertéL.,,.áztszoktákpo1a.1ri1,}Íű,Z""T!..]l]:]n9!.o]/'-,1*P."d'"^,ll:l?i*;:-
hogy biztosan boldogul az élet- ' ,<ŰüR@_ \^§ffiffiú egyszelre szint öltött, felállt,
ben, mert olyan ügybuzgó. ű d.Y' ÁJDŰ*V/"'r-,q) ^ égő arcával és élesen csillogó
gá.i"it- t"tt is,"tel.ies 1.;j;BÓi '",g9!!(fuq4,' '. l1' \\i s7enokkel. Agya élénken nrii-Bármlt tett Is, tel.|es ereJeból t&i{ _Á,+- " ;,:- ':] szenlokl(el. Agya etenKen nlll-
tetie.Lelkesedéstárasztottmaga \id"/Zil / ,/.^,t,\. |giöt!,é!iÉ:fulal{lll,rltróltetie.Lelkesedéstárasztottmaga ,p ifn,2l ).. _ to.,,* [t . -ködött és a gondolat plllaila
körül. ( 

"%,&.- 
.{. . j..*,,._ pi|Ianatra 1ért^nyert,,benne.

ő volt az, alri felvetette \ "'"lasőÍ*'r-- "za' Űr:+ o'''""H'JJ'o;'c'ii""Tri 
itt nraracl

az ötletet, rerrdezzenelr atlétikai oalasietett és meslepetésére azt l^tla, hogy egy cserlíész felrve, a Csapda éleS fogai to-
viadalt a Páva-őrs és egy ausz- fe[szik ott arccal lel'elé... vább szoritják a lábát és az
tráliai fiukból álló órs között,, .. ausztráliaiak nent nyerik nteg
amely parancsnokával Angliába jött. Ó volt az, aki a negyednérföldes versenyt l

csorkészteslvéreibe clicsőséges, bár rrehéz gyózelem ro. - Bllr meg §e láttan volna, - mormolta Willy,
nrényét oltotta. tisztára véletlen, hogy ezenazútonjöttem.Nem azón

Es a negyedmérföldest - a versony legfontosabb hibám, hogy beleesettt ebbe a csúf csapdába 1 ez az ő

számát - neki kellett futnia Joo Connell, a Kenguru- hibája. Gyenge cserkész lehet, ha nem vett észre egy
órsyezetó ellen, alri valósággal erőteljos és élénk ifju ilyen dolgot az oíía előtt. Ttlkfilkó ! Ugy kell neki, ha
Herkules volt,, olyan futó, akinek előtie járt a hire. nom futhat a negyedmérfOldbesben ! Hogy tog nevetni

Parry úgy érezte, hogy ó nemcsak az örse becsii- a többi Kenguru, ha meghalljL el,t. Mi a csodának
letéért, hanom magáért az alyaotlzágért fog kiizdeni és mentsem nteg én attól, ami csak az ő hallatlan gondat-
Lzt is tudta, hogy a Pávák között egyedül neki van larrságánalr a természetes lrövetlrezménl,e ? Különben is
kilátása, hogy megszetzi ezt a dicsőséges gyózelmof. nem kötelességem. Az é|ete nenr forog veszélyben, senr
És most, fel kell adnia minden reményt, hogy futni fog nem sántul meg egész életére. Es, hogy ntegmuta§sanl,
a negyedmérföldesben, mert köhög! Fgy köhögésért fel hogy senmiféle rosszakarat nincs bennem iránta, a há-
k_e| áIdozni Anglia becsületét l tára forditom, hogy levegőt kapjon. Ennél többet aztán

Sötétedni kezdett és Willy elhatározta, hogy , ,p senki -senr kir,ánhat tőlem,
lggrövidebb uton hazatér, letér az országttlról és átvág F'eladata nem volt éppen könnyü. Willy korához
a-pusztán, A vidék, anrerre ment, nem voltéppenszép-i képest oly kicsinj, volt és-Joe Connell oly- hatalna.s.
igen kopár és donrbos volt, tele n;uliiregekkel. lrogy ót elnrozditani bizony nagy vállalkozás volt. Es

Nyúl bőven,volt a dunthorpe-i pusztán. Willy aztán persze, az a nyomorult csapda még tizszer olrarr
úÜcatszámra látta a félénk szürke teremtéseket felbuk- nehézzé tette a dolgot. Elóször is erőse,n kapaszkodott
kanni és elsurranni. Willy nagyon szerette az állatokat a fúben, másodszor-pedig Willy érezIe, hogy- a ránci-

9s.,.1ri\9l egy gyil.kqq kirrézésü nyúlcsapdát |átott az gálás és fqrgatá; megse_bezheti Connell lábát.
útjában, felfoirt a haragla. VégüI is sikerült ót megforditania. Az elterü]t fiu
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valami sóhajtásfólét hallatott és az ogyik keze mozgott
ogy kissé.

TVilIy nyonrban talpra szökkent. Hátat forditva
Connoll elnyúlt alakjának, elsietett és azon ig}okezott,
hogy ne goniloljon iszonyú büntudattal az eséiro. Mi-
nek is,gondoljon Joe Connellro ? Nom is olyan brirzasztő
érdekes téma.

Parrynak erós akarata volt. De mégsern tudott
szabadulni attól, hogy Joo Connellre gondÓljon, amint
ott fekszik azzal az utálatos csapdával alábán - amit
ő levehetett volna. Mit tesz Connell, ha magához tér ?
Talán nrár vissza is nyerte az eszméletét. Mit fog tenni ?
fel akar állni és akkor.

Ujra elesik és csunyán mogsebzi nragát.
Ki lesz onnok az okozója?

- En ! - monclta Willy rekedton, suttogva, -vissza kell mennom !

Már jó darabot haladt az ösvényen. Joe Conuell
messze ott maradt mögötte. Már késó is lesz ! De talán
még rrom ! Egy pillanatot sem szabad elvesztegetni l

Megfordult és az ösvényen visszafutott. De csak
egy percig. Lihegvo és teljesen olfulva, rnegállni kény-
szeriilt. Dgészen átizzadt és kifáradt, amikor Connellt
elnrozditotta. Most a rövid, vad iramnak megadta az
árát. Heves ktihögési rohanr fogta el, Bo lrellett látnia,
hogy igy nem nrehet tovább,

Mit tegyen? Ha nem jön időben és Joe megsebzi
magát, ez az ő hibája lesz.

Kétségbeosetten nézett körül. Senkit sem látott.* t{altó l _ Kiáltotta ekkor valaki mögötte. Mint
a villánt, ugy fordult meg.

- Márton! - kiáltotla. - }-uss !Egyenesenelőro
Joe Connell lába a csapdában. , . Talán fól akar állrri.
Fuss, ahogy csak birsz !

.- Helyes t - tt'lreitl Márton nem lrtutatott iz-
galmat, De egy másödperc rnulva elroharri Willy nrel-
lett - nrint egy ügyes, ogészséges, ruganyos Iábu cser-

. kész és oly ktlnnyed, kecses nrozdulatokkal mérte az
utat, mint egy született t'utóbajrlok.

- Ejha ! - mormolta Willy, - Micsoda fornra !

Jobb az enyémnól, ugy hiszenr. Ez nem islehetMárton.
lVli a csoda . . . Hogy trílz ! Hogy húz ! Már elhagyia a
l<anyarulatot, - ntost nrár oda is érhetett. Es nri mirrd
azt, hittük, hogy ó lusta. Sz.avamra, oddig azt hittcm,
hogy c§ak, én tudok futni. O is tud. O, igon, neki fut-
úa kell / En nrondom !

Nagy lélekzetet vett, Tüz égett a szemeiben. Arca
ragyogott az izgalomtól. Majd feszült csendbe esett
vissza. A nagy ötletrrelr nem taláIt szavakat.
_ Hangokat hallott Willy és gyorsan körülnézve,
Már,tont és Couuellt látia, amint feléje jöttek. ConÜell
egy kissé bicegett. A csaptlát a kezében tartotta és
Willihez kOzeládve hirtelen igy szólt:

- Nagyon köszönöm O'NeiIl azt mondja, te vol-
tá| az, aki szólt neki, hogy csapdában vagyok. Szeren-
csém, hogy, idejében jott. De hogvan tudtad.

En eg.y undok állat vagyok, -- szakitotta
fe|bg Willy, ig";n töredezett hangóir. -- Elszeretnék
mindent nrondani neked. En láttalak, amint ott feküd-
té] és már éppen megakartalak szabaditani, arnikor az
1atott az eszembe, hogy nem toszem, lrogy igy mega-
Rad,áIyozzam a te negyedmérföldes futásodat.

lJgy látszik, igy is cselekedtél, - szólt Con-
nell, igen keményen únézve. - De akármi legyek, ha
tudom, miért akartad tenni? Azt hitted, hogy én olyan

holtbiztosan vorlek ? Eallom, hogy to igon komóny Io-
gény vagy,

- Nem fogok futní, - mondta Willy röviden.

- Csúnyán köhög, - magyarázta Mátton. - Az
orvos azt mondta, hogy ogy-két napig legjobblesz nern
futnia.

- Ez már nagy b"j,' - totta hozzá Connoll. --.- Saj-
nálom. Igazán nagyon szép volt töIed, - nagyon
sportszerü.

- Szép és sportszerü volt, amikor ugy visolkod-
tom, mint egy nyomorult féreg ? - \\rilly hangja szag-
gatottabb volt, mint valaha és igen gtinyos, - Ha O'Neill
nem jött voln_& erre, megsebezted volna magadat és az
az én búnöm lett volna.

- O ez csak lári-fári l - szólt gyorsan Connell.* Persze, hogy az én o§toba gondatlanságom az oka.
Bolond vagyok. Do tudotl, ez nagyon kedyes volt tóled.
Remélem, akad valaki a Pávák közüI, aki megíutja L
negyodmérföldest. . . De mennem koll. Viszontlátásra
holnap. Kezet rá, - vagy nen akarod? Jó éjszakátés
mégegyszor köszönönr.

- Te, Márton, - szólt Willy, - hát miért nem
szóItál nekem oddig, hogy futod a negyodmérföldet?

- Ugyan, gyalázatos rossz fornta &z, - jegyezte
meg lllárton vontatott hangján. l

- Hagyd azt a rossz formái ! Hát én törődöm
azza|? Mit bánjuk mi azt, ha negnyerjük a nogyed- 1

mérföldest.

- Drága pajtikám, ezt nem tudom neked mog-
igérni,

- No, de megpróbáIod, ugy-e ?
-- Ha to kivánod, - mondta Márton,

Egy nrásodpe.cig t"taios volt a csend. A lrétalak
egymás mellett futott. Még csak, öt yard volt hátra"
Ugy látszott, holtverseny lesz Es ekkor - a kisebbik
előrolendült és alig két másodperccel előbb érintette a
fonalat, mint a nrásik.

- O'Neill!... Hurrá ! PornpásvoltlHip_hip-hurrál 
]

Parry Willy csak azért hagyott fel az üdvkiáltá_ ,

sokkal, mert köhögnie kellett. Anrikor kiköhögte ma-
gát, Lockwood doktorlroz fordult.

- Tetszett már ilyerr fiút látni ? Megverte Auszt,
rália cserkészfutóbajnokát és nri ,,lógósnak" neveztük ! -Urant, bocsánatot kérek ! |

- Nincp miért, - nevetett a doktor és sugárzott
az atca. - En is lógósnak neveztem. Igen, most szé-
pon csinálta és a íbrmája sem éppen rossz. D cséretet
érdemel. Es te is, fiam. Te fényesen viselted el, hogy
nem vagy formában. Szavamra, te derék legény vagy.

- Nem, nem vagyok az, - mondta Willy pírulva.

- De a köhögésemmol már sokkal jobban vagyok.
Mit tetsziF gondolni, milror futhatok megint ? 

]

O, egy hét mulva, ugy gondolom.

- Egy hét mrrlva ! Nagyszorü ! - ntondta Már-
ton, amikor oda jOtt és kezét Willy vállára tette. -reúatszonibatonrenebenleszel.útszólnálhozzá,ha
ver§enyre kelnénk, Willy ? Innerr índulunk egyszerre - i

cserkészlépésben és meglátjuk, ki éri el elsőnek a
Dunchester-kastélyt. Jó ?

- A dunchesteri kastélyt! - Ismétolte adoktor.

- Az igen hosszir út, tiz mérí'öld.* Tiz mérföld ? - mondta Márton vógtelen Ie-
nézéssel. - Az semlni !

Forditotta : Kápolnai József,

]i
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$eQt)e7d írte€, lr?r"rdáíf"n 
a cserhészre, ha valamií, legyen az kőzel vagy íávol, előbb vqs,z^9szre
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Pályázatunlr eredménye.
Esedókcssé vált, lrogy igéretünk szerint lrözöljük

a lVlagynr Csorlrész miltiós pályázatára lrittizOtt verseny
állását. A számitásokat mogojtettülr, azonban részletesen
helysziike ntiatt nenl közöljük, hiszen nriuden csapat
játszva kisz,ámithatja, mert a helyes megfejtők neveit
í<özöIjül( Annyii árulunk el csrrpán, hogy a városok
közt kitüzött ozüsú plakettért a Sz-betiis városok vezel-
nek leginkább.

Mivel lapunk torjedolme korlátozott s nrégis álta-
lános kivánság, hogy a helyes megfejtókot közöljülr, ezt
megtesszük, de a pá|yhzatok szárnát nregritkitjuk. Ezótt
ebben a számunkban nem is közlünk pályázatot, do
viszont multkori számunkboli,,Dugó"-pá|yázat határ-
ide.jét május 3-ról május 7-ro emeljiik fel, hogy, min-
denki rnódot találjon a pá|yázat megfejtésére és elkül-
désére.

Többen érdelrlődtek, sikerrel vehetik-o fel a ver..
senyt, ha most kezdik csak el a fokozott páLyázatot.
Ezeknek váIaszunk az, hogy egyre nehezebb rejtvénvek
mindig nagyobb akadályolr elé fogjrik állitarri a páIyá-
zóinkat s itt a kitartás az, mely ,,elóbb-utóbb diadalt
atatu' 

* * 
*

,,Drrgó Janika cserkészik" pályázatunk egyik leg-
ügyosebb birálata a következő:

Ketlvos Magyar Cserkész !

Janika legujabb csorkészéso a c§. csapatolrnál
országszorfo nagy érdeklódést keltett, nomcsak azért,
mert a pályázat bizonyos olönyökkel jár, hanem mert
Janika valóban a legszollemesebb oktatója a cserkész-
fiuknak.

A legtöbb fiu nrulat Janika végtelcn naivságáu, de
közben foledi, hogy Janika nem költött alak, lranem
§zomoru valóság, amint itt jár kOzttink, napról-napra
érintkezünk velo és mi nrégsem vossziik észre.

Minden csapatnak, sót talán minden órsnek van
egy Janikája, aki ha nem emelkedett a s. őv. helyet-
tesnéI rrragasabb polcra, nem sok vizet zavar, de jaj
annak a csapatnak, amelynél a vezetők közt tevékerry-
kedik egy Dugó János. Mert makbóI lesz a tölgy, segéil-
őrsvezetójelöltből a cserkészvezetó.

*

Janikának pectig a következöket üzenem:
Ciceronak van egy hires monclása: Epistola non erubescit,

az irás nem pirul el, Ez az igazság támogat most, nridőn arra
szántanr el magam, hogy véleményt mondjak cserkészésedröl.
Mert bizony, nlikor a te naplódat olvastam, egyszerre csak azt
vettem észre, hogy a lap elpirul a kezemben és a betűk, anrelyek
azelőtt rosszat scilve mosolyogtak reám, összedugták a fejüket
és el akartak bujni.

Hiszen én megértem a te helyzetedet és azt is elismerem,
hogy valóban jó nunkát végeztetek, mert ti mindent megtettetck,
arrli tóletek telt, -- de tud<-rC Janikám, rrrégis némi ,,csekély" -igazdn jelentéktelen - hiba csuszott be a te gyönyörú nap|ódba.

Mert tehetsz te róla, hogy az országut nem pontvonás
és hogy rózsabokor erdó is van a világon ? Mert rózsabokor
erdő van, de csak egy helyen fordul elö - az Ezeregy éjszaka
nreséiben.

Es ugy-e te tapasztalatból beszélsz, nridön azt tnondod,
hogy a fennsikon nehezebb tájékozodni ? Mert a vö|gyben nem
nehéz a választás, vagy jobbra mégy, vagy balra, de a fennsiknak
ll]egvan az a hibáia, hogy onnan mintlenfelé mehetsz,

Hogy ti cserkész létetekre sztlronyos puskát cipc|ö csendór-
fóhadnagyoktól kérditek az utat, ez annyira felháboritó tényköriil-
nrény, hogy ha nem ti tettétek volna, el sem hinnénk. Anri a
csendőrföhadnagyot illeti, helyesen van JarIikám, a csendőr tény-
leg a íőhaclnagyrál kt,zclődik.

Az megint csak rátok vall, hogy nliuíán megnrutatták nektek
a helyes irányt. ti nemsokára mégis megátltok rövid ícsekély
félórai) tájékozódásra és ezután helyes r?1 természetrajzi megfi-
gyelés közepette (nefelejts-ökörfarkkóró) végre megtaláljátok a

Malompatakot. - Képze|em azt az indián csatac,rditást amelyet
a felfedezés idózett elő.

A keresett malmot nem találjátok. Ez valóban rendkivüli
eredmény is lett volna. Elejtitek azt a íeltevést,hogy az a bizonyos
ronr a keresett nralom lenne, mert a ti térképetek egészen ,,uj"
azaz ncm használt, az pedig, hogy rnelyik évben készült, nem
fontos. De ntost megsugonr nekecl Jani[ám, hogy mégis csak az
a ronr lehctett a rnalonr lrelye, mert akkor nem tüzték volna t<i

feladatul, hogy nrcgállapitsátok, nrilyen állapotban van a malotn ?
E mellett vall nrég az a körül r,ény, hogy a ntai tnodern vi|ágban
a vizinralnroknak, kivált ha nettr lakott hely közelében vannak, föl
kell adniok a vcrsenyt a gőzmalrnokkal szemben,

Mit gonclolsz'Janikám, ha a patakot a ti feltétlen helyes
okoskodástokon aIapuló számitás szerint az I : 75.0PO-es térképen
004 ]'!," szé|es vonallal ielölnék, rátalálrrátok-e? En azt hiszenr,
ltogy nentcsak íi, hanenr mások is nehezelt. Legföljebb nagyitóval.

Mondd |anikánr, nincs neked véletenül pákász különpróbád?
Mert határozoiían nagyfoku természetrajzi Iudást árulsz el, midön
vidánr nótas2óval csalogatva a palak vizében és partján keresd
a halak nvomait. Mert ugy-e te olvastad vcrne valalnelyik regényé-
berr, ho§y vannak olyan halal< is, anlelyek a tengcr fenekén
patotát élitenek maguknak és napfürdőt venni pedig kijárnak a
partokra.

A szegény vizi siktót kinevezed viperának, amitől az
annyira megijed, hogy a vizben keres ntenedéket. Továbbá bottal
ütitek a vidrák nyomait, amelyek valószinüleg a ti szép éneklés-
tektől hasgörcsöket kaptak és méltó felháborodásuk ugatásszerü
hangban nyilvánult.- Végül hazarneneteletek nagyszerü sikerén felbuzdulva, el_
követitek az utolsó nagy tapintatlanságot: az _imádságot vig
énekszóval zavariátok, rrtert a ti módositott 8-ik törvényetek ez:
A cserkész minden körülnrény közt megőrzi vidámságát.

Mivel az elsö feladatnak valahogy, a második és harnra-
diknak egyáltalán nenr feleltek meg, fájdalmas szivvel, de ki kell
nrondanom: bizony a ti cserkészéstek az emlitett ocsekély"
hibák nriatt csakis a legutolsó érdemfokozattal jutalmazható,

Egyébként nraradok őszinte bámulód :

íIorudth Zoltrin őv,
183. sz, Kiniz§i cs. cs., Szeged.

)\{egftljtették , C,eh Miklós t54, Eger
Czlgány István 42. Győr

Albissy Lórárrt 50. Szom.bathely Csávás lstván 203, Kisujszállás
Anottl,nrus 82. Sz.:ged Dankó Károly 3t.
Anonyrnus lI. 82. §zeged Ducza Lajos'203. Kisujszátlás
Armos lstván 85. Székesfehérvár, Dede Károly l46. Tata
ÁrIrros Ienő 85, Székesfek(rvár Dömötör MÍklós 5C, Szombathely
Bálint lózsef 50. Sz,ombithely Debulay Antal 40. ,Szekszárd
Bajzáti"Fcrenc Í-0. Sz rnbatheiy Dérsi Óyula 242.
Bátht,r László 196. Szolnok Döntel Zo|tán 27.
Bethlen |ván'2. Degré Miklós 2.
Balosh Gvula 27. Demásdi Elek l52. Kecskernét
Béir|1]é|a'2'2. Ózd Dehény Kálmán 555, Szeged
Bense Sándot t18. Kecskemét Dvortsák Zoltán 196. Szolnok
Boskó Józsel lt8. Kccskemét Deák Ignác 17l. Debrecen
Botár Góza 196. Szolnok Eisenberth Tarnás 85. Székes-
Bréver Lajos 196. Szolnok fehérr,ár
Broszmann Ernő 16. Ezermestcr-raj t5l.
BozsiCarán Mihály l6 Eperjesi Endre 203. Kisujszállás
Bónis László 2. Eilmert Fercnc 55. Körmend
Barkovits ErIlő 50. Szombathely Elek György 297, Körmend
Benárd János 50. Szombathely Elek Pál 297. Körnrend
Bauer Jénő 3. RM. " Einzig László 196. Szolnok
i3oth György 2, Erös Pál l75. Békés
Benkovíts Alajos 47. Pécs Eőry Miklós 50. Szombathely
Balogh Mihály 172. Debrecen Fusti Lajos
Benc7e lózseí 12. Fürj-őrs 85. Székesfehérvár
Banoss Ernö'298, Jászbcrérry Fromnr Béla 50- Szornbathely
Bay Loránt 3. RM. Fridrich Gyula 2.
Berents Pál ll8. Kecskenrét Frank Kálmán 67. Sopron
Burglrardt László 213. Eger Fromrn Tibor 50. Szonrbathely
Bányai Lász-ló 85. Sz.-fehérvár Foti Imre 2.
Béla Pál Földes Sándor 2.
Bakonyi László 82. Szeged Fodor Pál 12.
Boldini Miklós 196. Szo]nok Flöthmann Cyörgy 27.
Bagoly-őrs 42. Cyőr Fekete Béla 172. Debrecen
Bejcsek Károly 82, Szeged Fekete Lajos 172. Dcbrecen
Borsos Károly 196. Szolnok Fecske-őrs 82 Szeged
Bajor Ferenc 9&-Sz.-fehérvár Fecske-örs l92. Yác
Csávás Sándor 203. Kisuiszállás Fecske-örs 50. Szombathely
Czákó lmre 154. Eger Fecske-őrs 203. Ki:ujszállás
Csipkey Ferenc 16. Fecske-őrs 3ll. Vörösmarty cs.
Czeiner Céza 2. Fekete Pál 82. Szeged
Csipány Ferenc l54. Eger Fehér Kálmán I83. Szeged
Chovanetz József 3. Ittll. Fehér István l83. Szeged
Csáthy Ferenc 172. Debrecen Farkas-őrs 196, Szolnok
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Harkály-őrs 58. Sárvár Laufer Miklós l2.

Farkas-örs 203, Kisujszállás Kovács Lajos 58. Sárvár
F_aragókfz,52. Szonrbathely Kovács Ferenc 203. Kisujszállás
Gellér Góza 2, Kertész György 297.
Guttyán ÁnIal l ). Kővárv Dezső 196. Szolnok
GláÍ K.lrolt, l7l. Debrcccn Kővárv Miklós 196. Szolnok
Golcl Fercric 297. Kun L:iszló 2l ,3. Kisuiszállás
Qyörsy Béla 118 Kecskemét Kolbenheytr Zo|tán 16..
Góndör László 50. Szorlrbathcly Kennyei Zoltátl 2.,3. Kisujszállás
Gregtrss Lász.ló 289. Kiskunhalís Krebó Alfréd 3:RM.
Oyapay Miklós 98 Sz.-fehérvár Korokney l_qtván50 Szombathely
GérÍe-6rs 30. Kun Sánhor 5 r. Szornbathely '
Gyenessey János t5I. Kardos József 216. I.{agykórös
Gara Pál 196. Szolnok Krajnyák Géza 16.
Geissler Lőrinc 3, RM. Koráb Béla 5l. Szonrbathely
Gerencsér Ferenc 47. Pécs Kontz Ernő 5. I(EG.
Garai István 50. Szonrbathely Kobor |enő 50. Szonrbathely
Gajársz,ky István 98. Székesj Komoróczy Milrály 2.fehérvár Katona Béla |2.
Garzó Ferenc l72, Debrecen Kacskó Lász|ó2,)3. Kisuiszállás
Goltpreisz Zollán 12. Keresztes Sándor.t72. Debrecen
Hoffrnann Géza 2. Kazár Józseí 16.
Hiuz-őrs 2l3. Eger Konestny Aladár 50. Szonrbathely
lJasenfralz,János 85. Székes- Kardoss Kálnrán 203 Kisujszállás

íchérvár Kádár József 196. Szolnol<
Harkály-őrs 55. Körnrend Kohlnránn Ernő 3. RM.

Pitdner György 16. Schwamkó lenö 196. Szolnok
irzyborsz_ki fiPor 2, _ Schöpf Zoltán 35. Györ
Pruzsinszky Tibor 154. Eger Schöfberger István 3.
Piroska László l7j. Debrecen Schlachta Károly 3.
Peíhő Dczső 82. Szeged Schadl Ernő 35. Győrpesta Frigyes 3. RM. Schernbek Ervin tg-6, Szotnok
|einlger Károly 32. Stencel Endre 203. Kisujszállás
Pécsi Zoltán 196. Szolnok Sirrkovics István
Papp Károly l72. Debrecen Sirion Sándor 85. Sz.-felrérvár
Palotay Mihály 196. Szolnok Sas-őrs 214. Cinkota
PortelekyF.203.Kisujszáltás Sólyom-örs
Perecz György 203. Kisujszállás Strausz Lajos 234. Sárospatak
Perecz László 203. Kisujszállás Sápadtarcu 82. Szeged
Pásztor Lajos l18. Kecsl<emét Steinschneider Ferenc l2.
Pecznik László 196. Szolnok Somogyi Sándor l72. Delrrecen
Popovits György 196. Szolnok Sinrovi[s István 550. Szeged
Pákász 550. Szeged Sönrka Lajos 50. Szombáthely
Poca 196. SzolnÖk Sólyonr-őri 50.
Pisztrói János 82. Szeged Sósiay Sándor 50. Szombathely
Pacsirta--örs 51. Szom6athely Straub Ferenc 82. Szeged
Róka-őrs 203. Kisujszállás ' Sas-őrs 50, Szombathely
Rigó-örs 82. Szegecl Sasich Szvetozár 2.
Ruzsinszky László 146. Tata Sréter Andor 289. Kiskunhalas
Runrpl József 85. Sz,-fehérvár Surányi Károly 50. Szonrbathely
Róth L4jos 1,96. Szolnok Silte Zoltán 35. Győr
Rossa Ernő 2. Sellner Laios 25, 

'

Rothstetter Elemér 35. Győr Süveges Férenc 203. Kisujszállás
Rétlry László a2. Cyőr Slurriann Györgv l54. E{er
Rédér Károly 82. Sáeged Sallay Péter'205. Kisulszáttás
Réti sas-őrs 196..Szolnok Sill Valter 653. Kaposvár
Reisinger Laios 3 RM. Simon Jenő 203. Kisujszállás
Rasztovich Gyula 50 Sz -hely Sima lórre 2.
Rasztovich Intre 5 '. Szomüathelv Straub Imre 196. Szolnok
Radstádter Béla 35 Győr Straub Sándor 196. Szolnok
Schiszt"rKároly 50. Szombathely Sebestyén Endre 27,
Schelk Tibor 12. Sásha'István 27,
Scheffer Károly Sopron Sas-őrs 35. Györ
Schuster János 50. Szombathely (Foiytatjuk.)

Pályázatunk eredrnénye városolr §zerint:
1. Szombathely 61 pályázó 10, Kecskemét 7 pá|yáző
2. Szolnok 43 pá|yáző ].1. Vác 6 pá|yázó
3. Kisujszállás 38 pályázó ] 2. Békés á pá|yáző
4. Szeged 3L pá|yáző 13. NagykQrös 4 pályázó
5. Sz.-fehérvár 30 pályáző 14. Pécs, Ozd 3 pá|yázó
6. Dobrecen 20 páIyáző 15. Békéscsaba, Körmend,
7, Győr 1,ő pályázó Tata, Szekszárd, Kis-
8. Eger 1,L pá|yázó kunhalas 2-2pá|yázó
9. Kaposvár 10 pályázó

Pályázatunk áttekintése csapatok szerint:
1. Szombaüelyi 50. ,,Hunyadi" 56 pályázattal
2. Szolnoki 196. ,,Damjanich" 48 - ,,
3. Kisujszállási 203. ,,Bocskayu 40 D
4. Burlapesti 12. VIII. B, 29 ,,
5. Székesfehérvári 85. ,,Zrinyi" 26 ,
6. Szegeili 82. ,Ztinyin 25 ,
7. 16. Fasor 18 u
8. 3. Regnum Marianum és I72. ,,Erő"

Ha|ász Atttal 27. Lengyel Endre 12.
Horváth József 12. Lehóczkv Károly 82. Szeged
Hasch ZÓltárr 85. Sz.-fehérvár Lini Gyúla 2. "

Horváth Dezső 16. Lovassy Arrtlor 85. Sz.-felrérvár
Horváth György 50, Szombatheíy Luckháub Gyula 3. RM,
Horváth Ferenc 50. Szolnbatliely Lengyel Lásiló 196. Szolnok
Flunyadi-raj 203. Kisuiszállás Lengyel lnlre 2)3. Kisujszállás
Huber András 38. Mándv Károlv 12.
Hornvák Arrdrás 7. Márto'nka MiÍ{lós 12.
Holinyi Zoltán 633, Kaposvár Molnár Jenő 85, Székesfehérvár
Harmadik-örs ltj. MoraveCz Lajos t92. Vác
Hadházy Pál 2:,3. Kisujszállás Maschke Egon 12,
Harlnatíl l.ászló 159. Pápa Mann lnrrc"l2.
Hostinek Inlre 50. Szornbathely Mailáth LászIó 58. Sárvár
Hertelendy István 5 . Sz.-lrely Müller KáIrnán 12,
Hasitz Ferenc 196. Szolnok Matleovics Ferenc 50. Sz.-hely
Haluska Endre 196. Szolnok Markó Károlv 26l. Vác
Harrk Antal 196. Szolnok Moller Oító127.
Heitler László l96. Szolnok Molnár Sándor 27.
Haluska Károly i96. Szolríok Miclralus Sántlor 27.
Hauk István 196. Szolnok Malánszky jenő 35. Gy_őr
Hévizi Sándor 175. Békés Medgyesy Sándor 42. Győr
Horvátlr György 3 R},I. Meyerffy "tibor 27.
Hercsik Lász|ó 248. ozd Máihé ljéla 196. Szotnok
Horváth Albert 203. Kisujszállás Morvalits Gytrla 50. Szombathely
Horváth Zoltán l83. Szeged Magyat János 82. Szeged
Ifju Sólyorn 5l. Szombathely Molnár Alaclár 16,
Iliéssy istván 203. Kisujszállás Müller Lajos 50. Szombathely
Illés György 12. Mogén Lajos 82. Szeged
Irházy'Am6rus 2l6, Nagykőrös Madarassy István 172, Debrecen
IpolyÍ-Kelltr llnre l84.ts.-csaba Mikes D€zsö 2,3. Kisujszállás
Jáger Andor, 5{). Szombathely Magyarka Ferenc 82. Szeged
Jánossy Ferenc 192, Vác Márton Gábor 12.
_lános István 27. Mező László 2llr. Nagykőrös
lugovits lstván 42. Györ Mókus-örs 270.
Juhász lmre 203. Kisuiszállás Magyar Sándor 16.

Jonkura ]ános l92. Vác Nagy Rezső 172. Debrecen
Jognár 196. Szolnok Nagy Sándor l72. Debrecen"Xáinarás Béla 50. Sz.ombathcly NuEy RnOur 35, Győr
Kajtor László t72. Debrccen ' NuEÍ, István 85. Sz".-fehérvár
Kardos Lászlő 202. Miskolc Nagy László 558, Sarkarl
Kakas-örs 175. Békés Novák László 2l3. Eger
Katona Zo|tán 12. Nádas Gyula 196. Szolnok
Kroncsik János l06. Szolnok Nénreth Károly 50. Szombathely
Karácsonyi József 196. Szolnok Németh Ferenc 50, Szombathely
KukorellyJózsef 85. Sz.-fehérvár Nószky Tanrás l6.
Kipecka Ede 12. Onhári István 85. Sz.-fehérvár
Kozel József 85. Sz.-fehérvár Ottó László 115. Kispest
Kárnik Tibor 85, Sz -fehérvár Öri Zoltán 50, SzomÜathely
Kümmel Tibor 85. Sz.-fehérvár Óri Ferenc 50. SzombatheÍy
Kövessi tséla 204. Veszprém Örley Dénes 2 3. Kisujszáilás
Kováts Géza 85. Sz.-fehérvár Okrös Sándor 55l. Szeged
Kováts Jenö 16. Öivenes Hunyadi Szonriiathely
Kiss lózsef 196. Szolnok Poli Arrtal 12.
Kiss József 58. Sárvár Párduc-őrs 275.
Kiss Gyula 196. Szolnok Pál Irnre 12.
I(iss Pál 3. IiM. Pilholfer lstván 85. Sz.-íehérvár
Kíss iVtiklós 21C. Prágay György 50. Szornbathely
Kiss László 50. Szorrrbatlrely Pápay István 203. Kisujszállás
Kovács László t84. Békéscsaba PánczélLajos85. Székesiehérvár
Kovács Lajos 85. Székesfehérl,ár Peininger Sándor 32.
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Debrecen
9. 2. sz. BKG.

l0. ?T. ,,Br. Eötvös József" csapaí
11, 35. győri ,,Jedlik Ányos csapat
12, 1,ő4. egri ,,Dobó István" csapat
],3, l75., 213, ]"18., 42., I92.
74, 216.,297 , ő8,
1ő, 47,,51., 98, ].36,, 146., 152.,550.
16. 22.,32.,40.,55., 151., 171., 183.,

t84., 26L, 289., 555., 653.
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I. dij: Dömötör Miklós 50. Szombathely.
Il. dij: Horváth Zoltán 183. Szeged.
ItI. dij : Illés György 12. Budapost.

Mogjegyezzük, hogy a páIyázatok monnyisége
szerint decomborben nemcsak az olső, hanem a többi
o§apatot is jutalomban részositjük.
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A fegyveres táma-
dással szemben nem
egyszor segit ellen_
felünk fegyverhez nem
értése. Igy elég gyakori
esot, hogy egész közel,
néhány lépósnyire kö-
zelednek hozzánk és
ugy fonyegetnek; Ez
nagy balgaság, mert a
revolver solrkal veszé-
lyesebb 5*10 lépés
távolságról, mint köze-
lebbről.

tndián önvédelem XI.: ,,Ha nem léphetsz a kigyó nyakára, farkára se lépjél !" , _ Winnotou valami'r' -- - l<or fogadott egy sápadt-
Kedves Fehérarcú Testvérem ! arcval, aki tulságosan dicsérte fegyvereit, hogy testétől
Ki nem gonclolt arra, hogy megiámadjálr? Kiuek 30 _cm-re^lévő tászegzett rovolveros ellonfelét lrépes_ baj

nem járt eszéÜen, ni lenne, jia utÖen vasy erdőben néIkül lefegyverezni, _de a feltétel az, hogy csak akkor
isnreretlen emberek ,,pélzt vagy életet" kiálíással revol. s_l1bad lóni, ha ténYlegesen észreveszi a támadó szán-
vert szepleznének ráÍ'Kinek táirtazielanan nem tünt í'el, dékát. A rovolvert vaktöltényekkel töltöttükmeg,_háronr
hacsalr Ögy pillanatra is, valarnilyen"romarrtikus bank- dOntőbiró Íigyelt bennüuket_ s megindult a lrisérlet.
rablás, titókáatos éjjeli betörés vágy váratlau támadás, Tizenkétszel i§mételttik meg_ apróbát s nrindannyi-
nrelyekben esetleg 

-Ó 
játszlratta volíá a főszerepet, m""Ú SZ0I silieriilt a 

_ NagY lrőnöknelr beszélgetós közben
vélótleniil arra .,:renti nroghallotta a segél.ykiáItásokat gyors Ós váratlan iitéssel vagy lrirtole3r lebulrással
vagy peclig előzőlog ÉitestÖ a gonoszte\,őli tőrveit. A fő- lrikeriilrri az e]sülő fegyye1 irányá,t; még csak ruháját
szeleplti - a hős -- ilyenkor'-rerrtlesen ugy képzeli el sem Perzselte mcg a tölténY lángja.
szeropét, hogy hirtelen felbukkarr a nreglepett rablók Megnyertem a fogadást, do persze alra nem mel-
olőtt, rrrirrdkét lrezéberr egy-egy Tevolvel, szon}e villanása, nélr fogadni, hogy fehérarcú kis Testvéreinr is ugyan-
kemény tekintete sziute nrogbénitja a rablólrat, keziikből olyan erednrénnyel jártak volna, sikerült vo]na rrekik is
sorra kilövöldözi veszélyes fegyveriiket s ameunyiben annyi lélekjelenléttel és ftirgeséggol kitérni a revolver
azok feléje lőnénelr, vagy még utjából. Hiszeu gvakorlat és
a rava§zt elhuzó ujjat találja " _.^\ testi ügyesség is kellett hozzá!
vagy pedig - ez a gyakoribb @\ tr a 

^ 
Pgy másik védekezési nód

álmodozás-alevegóbii,,T'l;l: §}5 ií"#",l#i,|t,,t*t,_.t*",,i,tröpűló golyót tériti fél,
lövésével , . . ,ffi,N^./ --"..--: \ \ kiil behunyja szempilláit, lra

Igy gondotkoznak soka, a* q \\ \ l JÉn por, ütés éri vagy ha valanri lrir-
s aztán ráébrednek a valódi l n V \ /r/t \|Y\,/ telen közeledik szeme felé. Ha

bad kivánui sorn lőfegyvereink_ +Y ( / ,\ r +-_ M_{ hngy szándékunkat megsejt-
től, sem magunktól; rájönnek \.l ll/ l W*" I heíne ellenfelünk szcnle
arra is, hogy megközelitően írgy l ,t!l / /\ l közé dobjuk, tánradónk lrény-
lőni,nrintahogyanolgondolták, l 1l I / \t, l t.lenlészszempilláit-hacsak
száz omber közül csupán egy r-T l I }' i "sy 

pillanatra is - behurryni.
ttrd, ,az is csak alikor, mikor l ,/ l 1 / / Ezt á pillatratot pedig jól ki-
rejtélyos kaland jairól számol be, M I I l / használhatjulr, lehajolva kike-

;,,],%,1;l,:_Ht1;9"-lf,l.;ü:t: §fff, \ \ffif, #lj#:-"jfff*es 
solyoját;*li:

nél egyedül ó monekiilt ineg ÁtrL JHl \§Ü vag} }edig' más fogássai- -
!_jéy lat nincsen élő tanu, alri _§\ @ru. pl.-áz bltOfogással - teritjük
állitá§ait - megerősitse. -.,§e= ----;- itildre s harinarosan a helyzetaIÚ - urU5cJ(,§lt§c. 

-<. 
íolore S namaTosan a nel}Zel

A ValóSágban nemCSak két Yóclekezés késszurás elten ,,lábstop"-pa1, rtrai vagvunk. Ha nen zseh-
töltött revolver nem áll rendel- kendőt, ltanen valamilyen g5-or-
kezésiinkre, hanem még egy senr. i\{eg szeretnénr azért sabban repiilő kenrérry tárgyai dobrrnk szenrei közé,
vigasztalni Fehérarcú Testvéreimet, hogy nem is olyan anuál johb.
jó fegyver ellen fegyverrel védekezrri, igy hát ne vegye Lőfegyverrel ellátott ellenféllel szenlben nrirrdig
el kedvüket esetleges védekozéstől a feg; ver hiánya, Ha olyan támadást kell alkalmazni, mely vagy megíosztja
az egyik féInek már egyszer sikerült kezébe fogni rovol- fegyverétól, vagy annali alkalmazását lehetetlenné teszi.
verét, késő nekiink is fegyverrel vérlekezni. Ánrenn5,iben lgy az orra mért középerós ökölütés olyan körrnyezést
rnégis megtesszük, valószinü, lrogy sok fOlösleges vér indit rneg, hogy ennek következtében ollenfeliirrk nent
fog elfol.yni. A probléma azért változatlanul fennáll: tud célozrri. Egy nrásik nród az, ha sötétséget terenltünk
ntert csak nenr engedheti egy cserkósz, hogy szeme lát- lámpaleoltással-1vagy tüzeltrposással.
tára raboljanak ki ombereket, mégsem lehetséges, hogy lla, revolveres 'emberrel birkózásra kerül a sor.
egy nekisiegzett revolver olyasnriie kérryszeritse, aili nrinÜig rigy kell fegyveres kezét tartani, irogy alnak
ellen minclen porcikája fellázad. Ezért aka4ia a Nagy csöve foléje tekintserr. Ilyenkor -- félve az esetleges
Főnök megtanitani tostvéreit, hogyau lehot felfegy\ev,ett elstiléstól - sok]ral l<evésbé fogja azt megrnarkohi s
ellenfelünkön fegyver nélkül diadalt aratni. igy könnyebben kicsavarhatjuk.

Yódekezés késszurás ellen,,lábstop"-pal,
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Köztudomásu dolog, mennyire fáj az ember kö-
nyöke, ha valanrilyen éles tárgyba boleütötte. Ilyenkor
nern képes semnrit senr erósen megfogni. Ezt a zsib-
basztó érzést nyomással mi is kiváltlratjuk, ha saját
karunkon eléggé begyalroroltuk a fájrlalmas, zsibbasztó
hely megtalálását.

A lőfegyverok mollett igon elterjedt támatló alkal-
matosságok a különbözó szuró-vágó eszközök: a kés-
és tórfélék.

A régi itlók gladiátorainak nrérlrőzéseirt rrrinclegyik
fél támadásra használta rövid, szurásra alkalnras kardját,
a védelem céljára pedig kerek pajzsot tartott maga elótt.
Amikor késsel van dolgunk, jó, ha ezt a módszert
emlékezetiinkben tartjuk. ltt ugyanaz az elv, mirrt a
boxolással: egyik kéz támad, á másik véd. A vadon
lakói, ha valanrilyen ragadozó állattal szentberr késsel
veszik fel a harcot, egyil< keziikre gallyakból és pok-
rocból ,,pajz§Ot" erősitenek. Ezzel védlk
ki az ellenflél támadó szurását,-lratalntas
állkapcsok éles fogainak harapását, -s jobbkezük ezalatt halálos döfésro
enreIkedik.

Ha kóssel tá,madnak meg, egyik
kezünknek mindig a pljzs szerepét kell
betölteni s lra másképen nem tudulrk
védelrezni, karunkkal kell a testünlrre
irányitott szurást folfogni.

A szurást legjobb nem bevárni,
inkább meg kell előzni. Erélyes boxütés
vagy alapoi rugás - labunk ugyanis
hosszabb, nrint ellerríelünk keze
aránylag veszély nélkül teszi ártalnrat-
lanná a támadást. (L. 1. ábra.)

lgeu jó védekezés fegl,ver ellen
az_ a mód, ha egvik J<ezünkkel (a közo-
lebb esővel) negragadjuk ellerrfelünk
csuklóját, másik kezünklrel erélyes iitést
mérünk könyökhajlatába, rnajd utána
egyik keztinkkel karja alatt átnyulva
saját kezünlret rnegfogjulr s ellenfóliirrk
csuklóját hátr.afelé feszitve, földredobjuk
és lefegyverozzik, (L. 2. ábra,)

Ha késse] támadó ellenfelünk vala-
nrilyerr módon a foldro keriilt s késo
nrég ke'zében van, azt mjnél elóbb ki
lroll csavarni. Ezt végezhetjiik úgy, lrogy hasonfekvó
ellenfo]iinkre térdelve, labunkkal Olilére téptintr, illetóleg
azzal kifeszitjük a kés markolatját. Ha ellenfelünk lráton
fekszik, egyik lábunkkal nyakára lépünk és kétkezürrkkel
kinyujtott_ késes kezét kifólé csavarJuk, mig a kést kiejti.

Altalában tulbecsülik a fegyverek-jelentóség:ét.
Különösen á|l ez a botra vonatlrozdág. Sokán azt hisáik,
ha bo_t_ van velük, te§es biztonságban lehclnek.

Mikor a Nagv Fónök végígjárta a fehérarcúak
nagy városait, egyik helyen néhány iskolából kijövó
fiatal embert valaiitott ki"megfigyeléie tárgyáva, Úkor
a tanulóháztól bizonr-os távolságia jutottak, 

- 
kiirryveiket

kabáfiuk belsó zsebőibe rejtettó"k s"a belOsókbOl vékony
sétapálcálr kerülteli clő, a Nagy Fónök nem kis csodái-
kozílsára,

Elhaiároztanl, lrr,,gy kikutatom firrcsa viselkedósük,okát. I(övettem óket s egy rréptelen utcában rrtánuk
siettem.

^ _ _ Sztriij, lépteket hallok l - monc]ta az egyik
fiatalember.

- Yalaki jön nrögöttünk - susogta r nrásik s crre
nrind az öten kabátjuk aIá rejtették petceitat.
. . .l Csak egy ,indíschmann - állapitotta még a
leglrátsó, aki hátrafordult s szemügyre vótt.

__ Ne haragudjanak, fiatal tostvéreim, hogy megszó-
litom önöket, de valami nagyon érdekol, anriie választ
csak önök adhatnak.

- Uram, rendelkezzék volünk ! - válaszolták
udvariasan a fiúk.

- Miért hordanak fiatal barátairn sétabotot? -kérdeztem nreg rögtön a lényeget.
Erdekes volt a kérdés furcsa hatását megfigyelni:

egyesek elvörösödtek, mások olsápadtak, do valamenrryien
zavartan tekintettek hol egymásra, hol reám.

_ -_Ja, kórem, az nem olyan egyszerü. Iz,é...
Mit is akarlaIn nrondaui ?

- De valanri okuk csak lesz, hiszen lem le]ret
valani ^kényelnres ezeket a pálcákat nindig maguklral
cipelni ?

- Hát kérem, ennek céI.ia, illetvo oka, azaz hel5,e-
sebben lrifejozve, az'a feladata," hbgvlra bennünket vatáki

uegtánad, tudjunk nrivel védekezni:
az elrojtett pálcákat hirtelon előrántjuk
s nreg,lepott ellenfelünket harclréptelenné
tesszük.

V[innetou rneglröszörrte a felvilá-
gositást s eltávozott. Ha e]ső- kérdése
nem okozott volna olyan zavart, bizo-
nyára azt is megtudakolta volna, miért
re,jtették eI pálcáikat éperu az iskola lröze-
lében, alrol csak nem volialr támadásnak
kitéve: hiszen a kaprr nrellott több fel-
nőtt tanár ur álldogált. Sót talán még
azt is mogtudakolta volna, hogy vajjon
a lrönyvek zsebrerakása is önvéde]mi
célt szolgált: talán igy akarták késszu-
rástól vagy revolvergolyótól nemesebb
részeiket negvédeni, de viszont nriért
nem tették meg ezt az isko]a közelé-
ben is. Na, do a Nagy Fórrök nern
akart kiváncsi lenni, kiilönben is . . .

Az emberek nagy része, ha nem
is a sétapálcában, de a sétabotban tul-
ságosan bizik. Sokan azt lriszik, ha
ellenfelük fojére egyet vagy kettót rá-
koppintanak, az rögtön ,,dugába dóI"
és feladja a harcot. A valóságban az
ilyen ellenfél csak annál dühösobb lesz.
,,Ha nem léphetsz a ltigyó nyakára,

farkára se lépjéIl" - mondja a régi indian Úondás.
Bott_al nen igy kell védekezni. Komoly védekezési mód
az, ha botunkat két kézz._ql mogragadvá, mintha lándzsát
tartanánk tánadó állásban, e]lenfé]tinket közel bevárva,,
teljes erővel testónek döfünlr. Eredménye ugyanaz lesz,
_milrt egy er,őteljes boxütésnelr, ktiltiiOseq- ha olyan
lelye1 taláIunk, amelyen a találat esznréletlenséget okoz.
(Láscl a boxolásnát kbzöIt rajzot.) Még gyöngébn botot-
kal, esernyövel, sőt napernyővel is eridmOnyeson lehet
igy védekezni.

Ha minket tánadrrak nreg botütéssel, vigyázzunk,
lrogy ne járjunk rrgy, mint az-a sok embór, aLik a bot.
ütés ellen fejük felé emelt alkarjukat törik el az ütés
eilráritásá^nál. 

_ Gyakorlott ember 
-ugy 

vétlekozik, hogy
tenyerét felfelé forditva, alkarjánalr-rtent csontos"'hanű
!zm95 r9sz9vel fogja fel az ütést s negfeleló pillanatban
karjárrak hirtelen kinyujtása által félretóreli a bot irányát.A tomahawkot, buzogányt, botot, helyettesiteiték
a ntodern ütöfegyverek: ai óionrburrkó, gumibot és a
honlokzsák, A honrokzsák különöser- az ápacsok kecl-
velt eszköze : ütéso tompa, a helyszinen móg lehet töI-
teni homokkal s igy vaitag bot- alakja vai, melynok
csapása mégis elég sulyos. Használat után kitiritve
könnyen zsobre tehető.

/

Lefegyverzés.
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Az etldigiekböl sok
rrrindent látlratott a fi-
gyelmes olvasó s renté-
len, hogy sápadtarcú
testvéreim nen fognak
vólrony séiapálcát,,ön-
vétlelem' céIjából nra-
gulrlral vinni, de nenr
lesznek azon a véle.
ményen sem, bogy aki-
nok bármilyon fegyver
van a kezéberr, annak
mirrden fentartíls nél-

Rádióállonrások hatókonysági száma.

Ha lámpás késztitékkel külfölili állomást hallgaturrk,
tapasztaljuk, hogy egyik erősebben, másik gyengébben
hallatszik készüIókünkkel. IJgyanis a folvétel orőssége
függ fóleg a távolságtól (pl. a budapesti állomást crősités
nélkül hallgarhatjuk, viszont amerikai állonrást igen

nagy késziilékkel is ritlrán lehet hallani)
és a leadás erősségétól, vagyis, hogy
milyen errergianretrnyiséggel (hány kw.-
tai) adták Ie (pl. a 10 krv.-os berlini
állomást nehezebben hallhatjuk). A ha-
tékonysági szánrnáI épen ezért vesz.
szük figyelembo.

Hatékonysági szám:]*ffiHffi-r,X 1,000,000,
Ha te]rát ez a szám l1a8y} az állonrás jól hallhltó

lra lricsi, alrkor csak gyengérr. Kiszánrithatjuk ezt több
állomásra ós megállapithatjuk, hogy pl. arbkat az áIlo-
rnásokat, melyek hatékonysági száma 2 feiett van, hall-
lratjulr, melyekriél ez alaIt van, már rrenr halllratjrrk.

Figvelembe lrell azonbau venni, hogy a leadóállo-
nrások hallhatósága ftigg nrég pl a fiiggőIeges távolság-
tól, a helyi viszon],októI (pl. telefon lruza,tok egy irány-
btil gl,engitik a ]rulltinokat) vagy a ]eadókészülék jósá-
gáttil (hatlrsfokátó), pl. a ntoclern berendezésii brrdapesti
áIlomást kiilföldön jóI halljáIr, tor,ábbá függ az idő-
járásritól és a mi készülékiirrk jóságlttóI, antcnrlájától,
stb. Ezeli figyelenbe vételével lehet átjavitarri a haté-
lronysági sziintok,

Pl. rrélrány hatékonysági szám:
hullánl1}ossz Iratéltotrysági száIn

Wien (20 lrw.-os) 4L4
u iB6 il.;ó 531 116

]Jreslau 41B 63
Kónigswusterhausert (Berlin) BT
Prlrga 2ő
Berlin (10 kw -os 505 22
Brünn 3 18
llónra 425 12
I)atentry 1600 12
Hanrburg 392'5 11
l]ern 435 9
Berlirr (3 lrw.-os) 576 6'5
Leipzig 452 5
Dresden 5
n[ünster 4I0 5
l{ünclren 487 3
Páris I. 1750 2
Milano 320 2
Frarrkfurt 470 2

!"x,!:":",P,í!3.

§zékely kesergő . . . Cellért lst,t,titt, 218.

Sólraiainr lnessze-ltlessze szállnak . . .

Üzgnétet viszrrck jó anyámnak.
A sóhaiom siró parlasz, bánat;
Siratom a szegény jó arryá,mat,

Szálli el - szá||i el siró sóhajtásonl,
Eciesanvám üzenetét várotn :

Szabad3ágot hozzáI tölre néketn,
Srrsogd el majd, sir-e még a székely?

KésIiicsavarás.

küI ki vagyunk szolgáltaiva. Azonban sehol tigy nenl
á1l, mirrt a fegyveres tátnadásnlrl az a ntolldás: ,,E[a
uem léphetsz a kigyó nyalrára, a farkára se lépjél".

ÖIei Witl1,1etou, a Nagy Fónök.

cserké§zek
il'i vagytolr mitrden fesló bimlló, szel)t igéret.
Üditó forrás szikkadt, égő pusztaságorr,
Gyöngyöző harmat á,rva, }rervadó virágorr :

Riínt és halált letipró győztes ifiú élet.
Ti vagytrrk ninden feslő biurbó, szettt igéret.

I}órrán, lropottau, rírt igába fogva járunk,
llongy áiiatsorba siilyeszt buja tespeclés.
Kalászt és rózsát összetört a jégverés,
Enrberltitünk elomló terhe nyonrja vállurrk.
Bónán, lropottan, rírt igába fcrgva járurrk.

Az enber rrrost silány árnyéka önmagánali:
IIazug, bitor, testvérgyilkos, vfufeftőző.
Yirágtalan, méregpárris halálmezó
A lomha fökl - ós nincs megváltó égi bánat.
Az ember rrrost silárry árnyéka önnagánalr.

Cserlrészfiúk ! ti vagytok ntost az új leventélr,
I'ulyák között az izmos, döntő hadsereg.
Ajkatokorr rnég forló anyacsóIr lemeg;
Néktek e csók s az álnrodott jövő a szentség,
Cserkészfirik ! ti vagyiok most az új leventék.

l,'elétek int a bércok hószín, sziizi orna.
A természet nem hangulat, de ,[sten-arc.
I(i a homályból testvér ! szivárványt akarsz ?
A napsugár a gond felhóit átragyogja.
Ir'elét€k int a bércek hószín, szúzi ornta.

Ti vagytok törzse írjraélő, régi fának,
Yagytok í'cltámadásra lrívó harsona.
Sztllaljaiok! s ierlől a Sátlrn templonta,
Durbereli lesztek : nagvetői új világrrak,
Es büszke törzse ujraólő, rógi fának.

(Felvidék.) Ötuedi Ltiszló.
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- Irták : Bátori György éS Koczián Vilmos, -

A lakatos eserkész.

helyes irányban.

A reszelő (6. ribra.) acélbóI liósziil. Sik felüietek
nreEtttunkáIásálroz különbözó alakrr lrézagok vagy nlilá-
soÉkir"*r"lésére lraszrráljuk. A reszelőnek-hasorrló tu-

laidonsága van, mint az üvegnelr ; kenrény és töról<cny,
FÓszitésrl és Utésre oltörik, telrát nen szabad vele ka-
Iapálni vagy fesziteni l (pL láda fedelet). Á reszelőt ke-
resztnetszÖiének alalrja és éleinek finomsága szerint
osztályozzuk. A kere§ztmetszet szerint megkülönbözte-
tünk : Iaposreszelót, mellyol sík felüIote| félkörlap' keresztmetszetüt, mellyel homoru felü-

szelő előrelökós közborr ne irrogjorr. A reszelő u, i. ak-
kor inog (szalrnyelvon: ,,hintázik"), ha nem pgyformárr
nelrezed-üuk rá. 2. Visszahuzáskor uenr fejiünk ki nyo-
mást. 3. A reszelő síkja - az a sík, anrelyben a re-

,9

leteket, a körlap lreresztmetszetür,el
Iyukakat, a három és négyszögletii
r-eszelőkkel pedig kiilönböző szabá-
lyos és szabálytalan szöglctes nyilá-
solrat munkálunk neo

A íolsorolt ,.*iJOt háromfélc
fiuomságu éllel készüIrrek, előfordrrl-
nak ugl;anis olyan természetü ntrrnlra-
darabók, nrelyeket pontos móretrc
kell elkósziteni és eühez rcszeléssel
kell egy vastagabb vasrétc-^et _elt1l,-
volitani. Ekkoi ugy járunl< cI.,lrog1,
ezen vastag réteget egy na$\,ol)]).L§
durvább élü reszelőveI vókorrlitlulr
(azért ilyennel, mert ez sokl<al ke-
vesebb időt ves, igénvbe, kevésbé- fárasztó és ezenkiviil a szcrszám

drrrvább éle jobban ellenáll a fellépó erőknek) és csak
ezután, a duiva élü reszeló által hátranrarailt egvenlőt-
lerrségek eltávolitása végett dolgozrrnk finontabb i:jii ós

kisebb reszelővel. Természetesen ezen utóbbi müvelet
csalr pontosabb méretii tárgyaknál szükséges, vagy Pe-
itig még akkor, lra a nregmunkált feltiletet lriilönösen
simává akarjuk terrni.

A reszeióket szolrás nrég ezeken kivüI nagyság
szerint is osztályozni, de tekintettel arra, hogy & GSeI-

készlakatos mühelyben csak kisebb tárgyak megnlun,
káIása jöhet számitásba, és ezeknél is fóleg a javttas:
az osztályozás e módját elhagyjuk.

Me§emlitjük rneg, hogy"'"a reszelók tisztitására
íémszálaÉhol'késziiliLetoii7. ábra.) használunk, Hasz-
nálatuk különösen tágyabb
fémtrirgyak löntött"vas, t:_-------\_::__|7
réz, alttminium stb.) reszo- \ffi'-.._í
Iése után (de gyakran íálr.".
még lrözben is) szükséges,
meit a lágy 

'fénreszólőpo, a reszelő éleit eltöni óq

ezá|tal hatástalanná teszi.
Reszelés. A reszeléshoz a következőkép állunk 

^satu elé: (8, ábra). A roszelót ráfoktetjük a tárg5,ra,

balkezünket ráhe|yezznk a reszeló hegyére a. jobbal
pectig megfogjuk'á reszelő lyelé-t (9 .19 áblá!).,láirrn,
tal irgy állui1 tárnadó állásba, hogy^ bal lábfejtink t
satu iÜtt párhuzamosan álljon a felfelrtetett roszelővel
(a bal térd be van hajlitva, nint a_. támailó állásllál)
ié.db.n kifeszitett jrlbi1 hblat eg,1, ^Iépéssel 

háirább lé-
pünk úgy, hogy a jobblábfej a 45 0-u 

_ 9zöge^t .k.épe1 3,

.bailáb TŐ;;ut 
"Á, i§y nregfo§ott reszelőre felsőtestiiuli

sulyát a "Larok tiózvetiiesóvel egyelleteseu ráhelvez-
znÉ és a reszelót előre lökjtik. A lökés következtében
a reszelő a tárgyorr végig csrrszik miki_izben élei vasré,
szeket ,,reszoléiiót" válásztauak le és hogy ez.en íolya-
mat mógismétlődlressen a reszelőt tehermentesitve lröny-
nven visszahuzzuk. A reszelés tehát a reszeló előre lö-
k"ésénelr és visszahuzásának sorozatos véghezvileléből
áll. Reszelés közben arra kelI vigyázni, hogy: 1, a re-

-qze]ó ntor:og - vízszintes legyen. 4. A reszeló ólekkel
elltitott felületét lehetőteg cgészen haszrráljrrk ki, Telrát,

1rl. félnrótcrhosszrl reszelóve[ reszelve keztink fejónek
clrrrozdrt]aslr, is félméter leg.yen.

A nrir,r megreszelt tái!,y sikfelületóllek porrtosabb

megvizsgirlásáia"a már ism-ertetett deréksztig szolgál,
rniirit a"célbóI a derékszög élét (nern a lapjátl) ráfok_-

tetjiik a tárgyra és az éI- alatt keresztül _ próbálrrnk
nózni. }Ta a"ielület ,,silr", akkor sehol sem látunk ke-
resztül. }Ia a clerékszög éle alatt egyes lrelyeken átlálni,
akkor azolrat az emelkódéseket, amelyek az él felfek-
vését megakaciál;-ozzák, igyekezzünk további reszeléssel
eltávolitaii. Természetosen ezen ellenőrzés csak pottto-

sabb munkáknáI szükséges és ezeknéI is csak al<kor,

mikor már a finomabb reszelésnél tartttnk,
Meg kell jeglezniink, hogy a kezdónek nem csak

az első, i"..nr"u kesOnUi í'eni lejrt ,,próbálkozásoknál"
is siker]iilni fog a derékszög élo alatt l<ereszttil néznie,
de ez ne kedvitlenitse el, mert a ,,sikban" reszelés
egyike a legnehezebb feladatoknalr, amelyok csak a, la-
káios mriholyben elófordullra,tlrak és azt a hivatásos

lakatosok is lrosszú }rónapok, sőt néha évek sorárr ké-
nesck elsa,iátitani. mert a sílrban reszeléshez nem any,

ivira üsveiség, Úint inkább gyakorlat kel1,"Ne-
kiink csórkésákuelr egyáltalán'rretrr baj, lrogy a leszo-
lésnek a lakatosokrrá1 liultivált legntagasabb fokát nent

turlitrk elérni. mert kisebb lrrtrnkákat és jalittisokat e

net[tit is r,égezltetiink. Eppcn ezért, a fettt fe]soroltak

-- a pontos"reszelésre vónatkozólag -- inkább irányitó
fonalkéni akarnak szolgálrri, arnely felé a lakatc,s cser-

késznek törekednie keii, nrert tudása csak így fejlőrlhet

,"
' ,-,=:#=::^ .4*-'-<___-/

9 ábzo-
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IAFl§oN vll,Mos

aunt (ánt) nagynéno,
cousin (kózn; unoka-

tostvér,

mother in law anyós,
Úrottrer in law sO"so.]

son in law vó,
daughter in law nteny,
law törvény,
name (ném) név,

sister in law sógornő, levő,

FI§CHER sÁNDoR ALAros

Mrs. (miszisz) urnó, -né,
Miss (misz) kisasszony,
friend (f"end) barát,

pretty íp"iti) csinos,
alivo (elájv) éló, életben

far (fá") me§szo,
near (ni') lrözel,
otlrer (dd") másik,
or (ó") vagy, ayagy,

Tanuljunlr angolul!
- Hatodik lccko. -

sixth lesson.

A fönév ragozása.
Inflexion of nouns (infloksn av naunsz).

Az angol fönévnek az ogye§ és többgs számban
négy esote van:- 

1. alanyeset, nominative (nmminétiv) ki?, nri?,
kik ?, mik ? kérilésre ;

2. a birtokos jelző esote, genitive (dzsonitiv) ki-
nek a?, kié?, kiknok a?, kikó? kérdésre;

3. a részoshatátozó eseto, dative (détiv)'kinek?,
minek ?, kiknok ?, miknek ? kérdésre ;

4. tárgyeset, aocusativo (ekjúzetiv) kit?, mit?,
kikot?, miket? kérdésre.

Singular Plural.
tho fathors az a|yák,
of the fathers az atyáké,
tho fathers' az atyáknak a,
to the fathers
;il f;h;;;-' 

- az atyáknak,

the fathors az atyákat.

Nom. tho father az atya,

^ í of the father az atyáé,
Gen,Ithe father'saz atyánák a,

"* l ii:'ijff!í' ̂ ,atyának,Aco. tho father az atyál,,

Az alany- és tárgyesot mindig ogyonlő és az elől-
járók a tárgyoset olé járulnak.

A birtokos kifojozéséro két alakja van az angol
fónévnek. Az egyiket az oí elóljáróval, a másikat -s
raggal képezzük. Az utóbbit különösen személyneveknél,
azonkivül idő, távolság, nrérték lrifejozésére használjuk.
A birtokos -s ragot az ogyes szánrban ogy hiányjellel
1', apostropho : oprosztrof) választjuk el a fónévtól
(megküIönböztetésül a többos szám -s ragjától), a többes
számban podig, alrol már van egJi -s lag, csak a hiány-
jelet tesszük a szó végére.

Pl, my fathor's housos alyám házai,
tho boys' teacher a fuk tanitója, azonban
the children's mother a gyormekek anyja,
six davs' wages (uuédzs"sz) hat napi bér,
Now Yoar's day (njú jí'sz-) ujév napja,
two miles' distance (rnájlsz disztensz) két mér-

földnyi távolság,
at arm's length (á'msz leugl9) kartávolságnyira.

A birtok a birtokos olótt áll, ha a genitive o/
elóljáróval alakul és mögötte, ha az -s ragos osotet
hasznir,liuk. Pl. tho house of my father ós my father's
lrouso atyám háza.

A részeshatározót (dative) a /o előljáró segitségé-
vel képezzük. (Ilyenkor hangsulyozottabb dative.) A, to
azonban mirrdig elmarad, ha a részeshatározó a mondat
tárgya elótt áll. Pl. I give (giv) my brothor a lotter,
de I givo a letter to my brother, levelet adok fivérem-
nek. Ha a ntondatnak az it (3, sz. semleges névmás)
a tárgya, akkor a részoshatározó mindig az it úán áI|.
Pl. I give it to him (hangsulyozottabb) vagy I give it
him, adom azt neki.

The family (femili) család, brothors and sisters test-
mentbor (menlbe') tag, vérek,
parents (p€rentsz) szülők, relative (reletiv) l __ ,_^_
irusbancl (haizbend) férj,' relation ftolésn)' l rokon,

wifo, többes wives (""ájf) grandfatlrer (g"entl-) nagy-
feleség, alya,

son (szón) fiugyermek,
daughter (dóter) leány-

gyormek,

grandmothel nagyanya,
grandchilcl unolra,
uncle (ankl) nagybátya,

nephew (nevjú) unokaöccs, wage ("uédzs) bér,
niece (nísz) unokahug, milo (májl) mérföld,
bride(brájd)menyasszony, distance 1disztensz)
bridegroom(-g'ú*)vőlegény, távolság,
fatlrer in law (-la) após, tlear (dír) drága, kedves,

gerrileman (dzsentlmen) ur, sanre (szém) llgyanaz,
Iady (Iédi) urnő (plur. only (o"nli,; csak,

ladies), six (sziksz) hat,
Mr. (miszt"') ur, sixth (szikBzr) ,hatódik.

Our family is very largo. How nrany brothers anrl
sisters have you? I have only brothers and no sistets,
One of my brothers (egyik fivérem) is a bridegroonr.
Who is lris bride ? A very good and protty girl : our
toachor's daughter. Aro her palents alive? It is sad.
she has no mother. I have two grandfathers. One is
father's father and tho other is nry mother's father.
Have they any grandchildren ? Yes, thoy have tlrree
grandsonó and four grantlda'ughters, The grandparents
Áro vory good to the grandchildren. What is an uncle
arrd what is an aunt? My mother's or father's brothers
are my uncles, their sisters are ny aunts. My teacher
is a gentleman aud lris wife is a lady. Ladie-" ard
gentlenlan! Tho chief-scout is here. Htlw far is it li,_nl
Budapest to lljpest? It is a five miles' distance. It is
not near, it is far. My unole's daughter, who is n]§

niece is thore. Has she any brothers? No, she has n,-t,

Who is that gentleman antl who aro the tr,vo la,]ies :

The gentlenran is my father and one of the iadie: i.
tnothor, the other is my sister. My father is }ír. Kenesz
(mistor), my mother Mrs. Kertész (missis) and nrl,siste:
Miss Kertész, Who are you ? I am Mr. I(ertész. \l-ha;
are you? I am a Hungarian boy scout. [Ias your brt,lbel
any 

-ohiltlren? 
Yes, he has two sons and two daughters,

The boys are nry nephews and tho girls my niects.
In Hungary there are vory many German families. The
membors of those families aro our very good frien,]s-
\ühat is their namo? Their names are l[r. arrd Jír:.
kertész and their two children paul and John. it i=

Now Year's day the first day of the year. A happy \e,-,,,

Year úo you my dear parents. Thank you my go,_"1

children, the same to you (viszont).

,, Forditdsi gyakorlaí. Kié ez a g,yernek? A szü]rl:.
(Ö van . . .) Annak a hölgynek a fia igen jó bará:ja
fivérenrnek.' Uraim ! Kinek van önök közül kék ceruzája :

Sajnáljuk, nekünk csak to]laink vannak. Ezekt_,el az
ujságokban (ott) igen 5g} }6gznos dolog van. A nri ]a}"-
strnk szobái tágasak, de nagyszüleim háza kic:i. Áz
ískola ,mes§ze ván tólünk. Elótte (ott) igen sok zu:]i
bokor van. E gyermekek atyja angol tanitó, kinek :":ir-
ványai igen jó fiuk. Mi a 

- szine az iskolatáblána; .,

Az iskolatablának a sziue feketo. Milyen nap §an Ba'-
Ma ujév napja van. Ujév napján rokonaink ná]urk
vannak, de csak délelőtt, mert délután mi vagynnk Pal
(Paul) nagynénjénél.
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gram beielentése)
junius 1-ig. Szabad
tábori szinpadunk
lesz, kulisszák nél-
kül, mirlimális ruha-
és felszerelés hasz-
nálatával, ugy amint
a tábori szinpadon
dolgozni szoktunk.

Lehet szerepelrri
szindarab, jelenet,
ntonológ, é|ő mozi,

némajáték vagy
egyéb speciális szá-
mokkal. Az előadan-
dó számokra nézve
a legfőbb szempont:
önmagukban is iro-
dalmilag értékesek
és mindenek fölött

Látogatás ?_z ujre§ti,néps_zi8eten. cserkésziesek le_Milyon m o s t a Nemzeti Nagytábor szinltelye. 
gyenek. Ha valamety

í llrrnlili llaryliitrot lrírüls ús llhhí rnlaln. i:X2:: $*',:""iil"u?'1"J ltÍbÍt',,!,li'jili
Lesz-e kiállitás a Nemzetl N"gy- *X'írT: HlX'dí %"'"",í"T',Xt,illáilli

tábotban l elő;dási készséget, .a reóbezés és eiOaOaó
cserkészszerüségét ; kivánatra minden csa-
pat részletes iródalmi és művészi kritikát
kaphat.

Érdeklődéseket, kérdéseket a Nemzeti
Nagytábor iroda cimére küldjétek (Buda-
pest, Vl. Révai-u. 10.)

Alegközelebbi körlevelet kiváncsian
böngésszétek, Dr. Koszterszilz /ózseJ,

F(oN)aVEK.

Igenis lesz. Még pedig olyan,
melyból minden cserkész tanulhat.
Tanulótáblák, modellek, jelvénygyüj-
tenrények s minderr olyan, melynek
megtekintése haszonnal jár, látható
|esz a tábori kiállitáson. Itt állitjuk
ki a tábori kézügyességi verseny
legszebb tárgyait is.

Természeteson kivánatos, hogy mi-
rréI több c§apat szerepeljen ilyenfajta
kiállitási tárggyal.

Szinjátrzó olimpiálz
a Nemzeti Nasytáborban
Fiuk ! figyelem l ! A Nentzeli Nagytábor

20ü) féróhelyes nagy arénájában naponta
2 óra hosszat cserkészszindarabokat nlu-
tatnak be a táborozó csapatok. Ez nem
versenv; a részvétel nem kötelező, hanem'onkéníei jelentkezés alapján torténih.
Célja: egységesiteni a cserkész_szinmű-
irodalmat, - közkinccsé tenni egyes csa-
patok eddig talán ismeretlen clarabjait,
előadási speciális értékeit és esetleges
ügyes fogásait vagy ujitásait, - megmu
tatni a cserkésztestvéreknek és a közőn-
ségnek: mit tudunk; - és tanulni egy-
mástól darabokat, gondolatokat, elöadási
számokat, stilust, rendezést, tábori szin-
padtechnitiát. stb. Minderről legközelebb
részletesen irok.

Most röviden a legíontosabbakat. Ké
szüljetek ! Jelentkezés (részvétel és prog-

Látogaíis a Nemzetl Nagytábor szlnhelyén.
A tábor fóútja.

Murgács Ká'mán második nótás-
t!önyvr. Minden magyar cserkész énekli
Murgdcs Kálmán lel ketemelö, hiresszép
irredenta dalaitl. az ,,Edes anydm ablaktiraa,
a ,Csikorsztigi fenyvekben" és a ,,Szöke
Tisza" vigasztaló melódiáit és hitetnövelő
szövegeit. Mdsodik nótáskönyvébe most
Murgdcs Kálmán 22 szebbnél-szebb ilyen
dalát gyüjtötte össze. A 22 értékes dal
között találjuk az' ui ,,cserkészdall" is,
melynek egyik strófája igy zeng:

A magyar cserkész
Minden jóra kész,
Bátoritja nagy tettekre
A sziv s iózan ész.
Rajta hát, gyerünk,
Az lsten velünk.
Jobb !övőnek reménysége,
Munkása legyünk l

Minél több cserkész vegye meg ezt a
szép nótáskönyvet s hadd zengjen az uj
cserkészdal már minden sátorban a ,,Nem-
zeti Nagytábor"-ban. Ara 39.Q00 korona.
Megrenáilhető: A Jegyzők Árvaházánál,
Budapest, József körut 4l.

A napokban jelenik meg a Nagy
Fórrök ,,Indián iskolájal' l önyvalakban.
Tartalmazza a lassózás, krinolinozás, meg-
kötözés, késdobás, bumerangozás, meg_
figyelés és lopódzkodás legfontosabb tudni-
váíoit. A gazdag illusrtrációkat ujabb
raizok egészitik ki. Reméljük, hogy tninden
mágvar cserkész könyvtárának minta-
daiabjai közé log tattozni.

Panrronia Tündére. Uj könyvecske
honlokáröl mosolyog ránk e kedves cim.
A köntvben Lampérih Géza kötötte bok-
rétába'a Balatonról -a költő lantián
pannonia Tündéré-ról - irott költenrénvét
és Óvdri Ferenc dr..nak ,,a. Balaton kul_
tusz apostolának' ajánlotta. Ara egy pengő.

Cserlrészveze|ő. A Búza József által
üqvesen szerkesztett kerületi lap 7-8.
siánra vezetőhelyen Tentesi Gyözö cikkét
közli, maid belgrádi levetet, hivatalos részt,
aDröbb éidekességeket taláIunk. Ezek mel.
ldtt rendkivül érde}es cikk foglalkozik a
vezetők munkájának elisrnerésével.

cserkészet és drótnétküli telefon.
Anglia és Amerika között tegutóbb sikerült
csal hosszas kisérletezés után rendszeres
drótnélküli telefonösszeköttetést létesiteni,
A véletlen ugy hozta magával, hogy a_lon-
doni teleíonkőzpontban a vonal_ megnyitása
alkalmával szoigálatot teljesitő postatiszt
,,civilben" cserkésztiszt is. A hivatalos
mesnvitás után felhasználta az alkalmat
és i',,vonal" tulsó végén tevö urat, a
New-York Graphic munkatársát arra kérte
fel, hogy az amerikai cserkészszövetségnek
tolinác§Ólja csapatának üdvözleteit. - lgy
történt még az, hogy a technika történeté-
ben határkövet jelentó atlanti vonalon az
első beszélgetés cserkészjellegü volt.

{4ui-l7u!-l2a!rá iáíélt :uí;§ff,"ü?",í,[?li: T?|!tj, 
-Jáfi3rí:f,í[ííili.i,§lL,fr""üu"íT.} 

;fif.sflI;í:,u 
módon a

' 2. Berriutathátók a cserkész iáték különféle helyzetei. pl. Csatárlánc, tábori örs, biztositott rnenet stb.
s. Á iatet terven télen á"-otttrónuan a cserkési játék iefotyása is bemutatható'és azon egyszerü kis harchelyzetek is meg-

beszélhetök.
Elölordulhatnak a következö érdekesebb esetek.
t. Á feti iéí ióties ereievói-ai esvik tábori örsre veti magát s azt már már érzékenyen leküzdi, mire a másik tábori örs

támogatásra siet és még éppen á cél előtiá kék elörejutását megakadályozza.
2. A sárgák -uevhilat á tet elonyomulását § midön a{már k-özvetlen a cél elött van, két oldalról és hátában átkarolva

eküzdik.
3. A kékek körülveszik az egyik tábori örsöt ugy, hogy az már támadni alig tud s akkor a sárga hátrafelé ügyesen kivágja

magát." 4. A sárgák ellentámadásra indulnak és a kékeket még a kiindu|ási helyzetben feltartóztatják.
5. A sár!ák az összes kékeket (2 kivételével) lekötik s erre a kék a visszavonulást megkezdi, hátul ügyesen ujból csopor-

tosul és ujból elöretör.
Ertlekessé teszi a iátékot mée az is, hogy az erőcsoportositásnál a iátékosok teljes szabadsággál rendelkeznek. Vagyis a

játék előtt ugy és oly eröbei csoportoiithatják a Tijelölt területen erőiket, ahogy az a teivüknek legjobban megfelel. A felállitást
először a sárga foglalja el s azután a kék.

Remttiut<l hógy rövidesen minden csapat beszerzi ezt a csinos kiállitásu, érdekes és otceó (72.000 K) iátékot és a Nemzeti
Nag5táborban benevez a Huj-huj-hajrá mérkőzésbe.
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I{ItóxIIí+l
A Nemzet l.{agytábor Cserkésztábori

Rendörsége..már több izben vett részt a
kiképzésen. Osszcjövetel minden szerdán
19 órakor kezdódik - lV. Váci utca 62. sz.
fszt. 6. alatt - dr. Bolsiczky Sándor ve-
zetésével, aki a rendőrség parancsnoka.

Kaposvár. Valamelyik közeli erdőség-
ben rendezendö ünnepségre készüIünk.
Ennek keretében teszi lé 16 öregcserkész
a.fogadalmat. Terveink: 1. Ncmzéti Nagy-
tábor 2O fóvel egy hétre; 2. külön tábór
Fonyódon aug. l-től 15-ig. A II. raj nagy-
ban készül a II.-oszt. próbára. Heienkéht
egy kirándulással teszik gyakorlativá a

§zékesfehéryár. A Ciszterci Rend Szt.
István Reálgimnáziumának 85. sz, Zrinyi
cserkészcsapata és ifjusági zenekara ápr.
24. és 25-én konlikus előadást rendezétt.

Az amcrikai cscrk(,sz§]öveiség
gyásze. A napokban lrunyt el Jarnes J-.
Storrow, az Egyesült-Aliamok cserkésl-
szövetségének elnöke, aki mintegy l5 éven
keresz.tül vett élénk részt a testvérmpzgalonr
íejlesztésében. A mozgaloIn legutóbb kö-
zölt adataiból is kilünik, hogy annak előre-
haladása rnilyen hatalntas volt különösen
az utóbbi idóben. Ebben nagy része volt
a most elhur,yt elnöknek.

Budapest. A Ker. Iljusági Egyesület
l. sz. BKIE. cserkészcsapata április 18-án
a Cserkészház lavára Cserkészünnepélyt
rendezett.

Az ausztráIiai erdötüz. victoriából
(Austrália) jelentik, hogy a közelmultban
tr:usztitott hatalmas kiterjedésü erdőtüz a
gentbroo1 i cserkésztisztképzö tábort is
komoly veszélybe sodorta. Az ujságokból
isnteretes, hogy ez a lüz a leghatalmasabb
erciöégés volt, ltrely a ntodern civilizáció
alatt pusztitott, anri abból is megállapit-
ható, hogy ahozzávető|eges becslé§ek sze-
rint számtalan emberéleten kivül hárorn
millió íont sterling (ezerötten Itrilliárd m.
kor.) anyagi kárt okozott. A tisztitábort
egészen körülvette az égő eldő, menekii-
lésról szó sern lehetett, de a tábor részt-
vevói élct-halál harc árán a l özelben levő
1llocsaías ierület vizének segitségül véte-
lével nlegmerrekültek a botzsiztó 1iizha|ál-
tól. A tábor berendezését is sikerült nagy-
jából mcgmenteni. A {ábor paranesno-ka,
E. H, C. Russell, akj az ausztráliai csapat
parancsnoka volt Kopenhágában, kezén és
arcárt sulyos, a többi résztvevő könnyebb
égési sebét<ct szcnvedett.

IV. KERÜLET
A kerüIeli intézóbizottság ápr. 14-én

ülést tartott, melyen Mátrai Rudolf kerületi
elnök, aki résztvett a Nemzeti Nagytábor
efőkészitése céljából tartott legutóbbi'buda-
pesti értekezleten, beszántolt utjának ered-
ményeiről. OröInmeI jelczte, hogy a nagy
terv megvalósulása immár bizonyos. Meg-
rer:dezéséhez azonban igen jclentős péIt7-
összegekre van szükség. Epen ezért azt
aiánlia az I. B.-nck, hogy nlost minden
más kérdést vegyünk le a napirendről és
nrinden erőnket arra központosilsuk, hogy
a N. N. megrendezéséhez szükséges pénz-
összeget előteremtsük. Az intézőbizottság
lelkes örötrlniel vette tudomásul az clnö[
referádáját. Egyben elhalározta, hogy átir
a kerület területén múködő törvényható-
ságokhoz, hogy nagyobb összegekkel iátul-
ianak hozzá a nagytábor pénzalapjához;
ugyancsak erőteljes propagandát fós kifei-
téni, hogy a magánosokat, az <gész lnagyár
társadalmat adakozásra birja és igy min-
den rendelkezésre álló eszközt fél fog

használni, hogy a Nemzeti Nagytábor
anyagi feltételeinek biztositásából az öt
il|etö részt kivegye.

A 146. Révai cserkészcsapat (Tata,
piarista fg.) március 25-én igen jól sikerült
ünnepséget rendezett, melynek műsorából
különösen kiemelkedett ,,A cserkész, ahol
tud, segit" c. szindarab, ,,A modern cser-
késztábor" c. bohózat és Tönrörkény:
,,Mihály szóbelizik" c. kis jelenete. A mű-
sort míívészi ének- és zeneszámok tették
változatossá. Az igen nagy erkölcsi és
anyagi sikert jelentó ünnepség Papp Elemér
parancsnok áldozatos munkáját dicséri.

Csapatigazolás. A Szövetség a pápai
kath. polgári iskolában alakult cserkész-
csapatot 454. sz. alatt igazolta. Igy most már
Pápán is hátom igazolt csapat rnúködik.

Takácsi Nngy József, agilis és szere-
tetrenréltó tőtitkárunk, a városból történt
áthelyezése miatt állásáról kénytelen volt
lelnondani. Távozása igen nagy vesztesége
kerületünknek. A lterület alakulása óta ki-
fejtett letkes rnunkájáért Mátrai Rudolf
kerületi elnök mondott köszönetet az ápr.
14-iki t, B. ülésen.

V. KERÜLET.
ltrnen-onnan. Március 15-én alakult

meg Raja és Csonka-Bács-Bodíog nlegye
It tézöbizot{sága. Diszelnöke: biszírai Balku
Gytrla főispán ; ü. elnök : dr. Condán
Felicián ; főtitkár : Unlereiner Károly; e.
lnegbizott: Flóra Sándor. - 2t-ánaz55|,
sz. csapat relIdezett ünnepéIyt. - 25-én
Biró Lajos trj-grrineai utazó a szegedi
csapatoknak előadást taított a Tudonrány-
egyelem Aulájában. - Husvét nrásodnapjárr
az 552. sz. csapat Kisteleken rendezett
nropaganda-ünndpélyt. - Április l1-én
Anna királyi hercegnő és Józse{ Ferenc
királyi herceg megjelent az V. Leánycser-
kész Kerület szcgedi szemléjén. A Fiu
kerület nevében dr. Gvőrffy Istvárr elnök
üclvözölte a lrercegi páit; a"82.,183.,550.,
552,, 555. sz. csapatok diszőrssel vonultak
ki. - A 1tl. sz. csapat parancsnokságát
Muzsi .!ánostól dr, Sornogyi Józset vette át.

- A 236. sz. csapat parancsnokságáról
Ila-Tóth József lemondott.

Ix. KERÜLET.
'I isztitábort tartott a kerület március

26tól április 2-ig a Debrecen melletti
guthi erdöben, Parancsnok Debreczeni
Ferenc ker, ü. v. elnök volt. A központ
képviseletében dr. Hermal,, 3yőző, Karti-
csolty Sándor o,sz. társelnöxök és dr. K.
Molnrjr Frigyes időztek felváltva s tartottak
előadásokat a táborban. A résztvevök
száma a vendégeken kivül 2l volt. Kedves,
tattalntas s á kerület életében jelentős volt.

Órsvezetői t*nfolvam zárult le ápriIis
végével Debrecenben. Tartott febr. 28-tól.
Rósztvettek az összes debreceni csapatok
(egy kivételével) kiküldöttei. Mintegy 60-an.
Korántsem végeztünk el mindent, de abba
kelletl hagynunk a jó idők beállta miatt,
hiszen minden csapat kint tölti idejét a
szabadban s készül a Nemzeti Nagytáborra.
A következö témák szerepeltek: Az örs-
vezetö és a cserkész viszonya (dr. Bessenyei
Lajos). .4z órsi őra eltöltése (minden csa-
pat mintaörsi órát mutatott be s meg-
beszéltük, - Debreczeni Ferenc), Az őrs-
vezetö a ttiborban és kirdnduÍdson (dr.
Márton BéIa). Elsö segélynyujttis (ds
Sághy Ferenc). Bevezetés a tabori mun-
kakba (Kanabé Dezsö). Tüzoltói és mentési
gyakorlatok (dr. Roncsik Jenő tüzoltófő-
parancsnok). Megf,gyelés és következtetés
(dr. Tóth Gyula rendőrkapitány). A tan-
folyaniot az ősszel folytatni akarjuk,

lpani munkák kiállitá:a. A kerület
csapatai, karöltve a Hajdumegyei lfjusági

Vöröskereszt Egyesületekket, máiu§ 2l-töl
24-ig Debrecenben íoálitást rendeznek

Ünnepétyek. Af,953. Szikszay György
csapat 7 uj cserkésze márc. 2l-én Kisuj-
szálláson ünnepélyes keretek között íoga-
dalmat tett ar. 1áusz Béla orsz, ellenöizö
megbizott elótt.

Ztiszlót kapott a 88, sz. Szabolcsbsapat,
Nagyon szépet. Adakozásból. A zászlóanya
dr. Bencs KáImánné, Nyiregyháza polgár-
nresterének, a felesége. Apr, l8-án volt a
fényes avatási ünnepély az össze§ nyiregy-
házai és a kisvárdai csapat jelenlétében.
Az avatő beszédet Geduly Henrik evang.
püspök tartotta. A nagyszámu közönség
körében ott volt a város egész előkelősége.
Ez alkalommal tétt mintegy 40 uj cserkész
is fogadalmat. A Szövetség részéről jelen
volt és szöget vert a zász|óba Witz Béla
orsz. elnök, dr. Rdcz Lljos ker. elnök és
br. Butlllr Sándor vrn, elnök. Műsoros
nrrrlatsággal végződött a nap, melyen
Debreczeni Ferenc ker. ü. v. elnök beszélt
és Binder László cserkész szavalt Itt mon-
dott meghatódva köszönetet a csapat ióaka-
róinak Kozák István parancsnok, ki íárad-
hatatlan agilitással szerezte meg a zászlót
s rendezte az egész ünnepséget.

x. KERÜLET.
A kerület vezetősége a cserkésznyilván-

tartások ponto§sága végett szükségesnek
tartja a cs;rkészek ujbóli igazolását. Ezzel
kapcsolatban kérem a Parancsnokságokat,
hogy a cserkészek ujból való igazolását
nrielóbb megkezdeni sziveskedjenek, hogy
a nyilvántartás sürgősen összeállitható
legyen. A Titktirsdg.

Ujpest, A l69. Magor ujpesti cserkész-
csapat 46 tagia ez évben, ápr. 2-3-4-én
a,,Badacsony-Keszíhely" vidéken tartotta
meg szokásos husvéti mozgótáborát. Vo-
natón lnentek Badacsonyba, onnan gyalog
a kislaludv-ház nlellett a Badacsonvtetőre,
maicl a töidemici sziklán át Gulácsra és
Kis'-Apátiba, azután a Szent-György ba-
zaltiai alatt Tapolcára. Itt a 73. szátnu
Bac-sányi csapat vendégei voltak. Tapolcán
megtekintették a tavat, a tavas barlangot
és á várost. Másnap délelőtt Keszthelyre
mentek, ahol a 79. Festetich c§apat cser-
készei várták őket nagy vendégszeretettel.
DéIulán Hévizdn fürödtek, este pedig részt-
vettel< a {eltámadási körmenetben keszt-
helyen, Husvétvasárnapján szentmise hall-
gatása után a Délivasut vonalán a Balaton
déli partján folytatták trtjokat és e§te
értek haza.

A régi kut.
Donrbok mögé bujt, elhagyott uton
A fű tenyészett, nem iárt senki ott,
Csak néha jött a rossz kerék-nyomon
Öreg paraszt, ki lassan ballagott

Veszprém lel'é. Ez utat, hogy §zeíettem !

Sekély kut ült vadrózsás oldalán,
Vizét - kis gyerrrrek - hogy elnézegettem
Maganrban oly sok őszi délután.

Beornlott régen nrár az régi kut,
Szekértól porzik, döng a kedves ut,
É,s arcom rózsa nem boritja már . . .

Komolyhodó kis gyermek- képemet
A vizben látnom többé nem lehet:
A régi óra iár' csak 

"r""}I|rrrir'un,r.

munkát. 657. gr. Tisza I. cs.
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§ztnrtsndt üzmnrr,
Mennydörgő . Hópályázatodat megkap-

tuk, megfeleló helyre továbbitottuk. -l. G. A -multkori eredmény csak akkori
számunkra vonatkozott. - l96. Damjanich.
A csapat részér,ől csupán kilenc pályázat
érkezett be. A kilenc nevet közöltük is.
Küldjétek be a tizedik nevet, azt, amelyik
elveszett. A mostan beküldött névsorban
3 olyan név is van, ntely nem szerepel a
közölt nevek között, - 50. Hunyadí. Minct-
két pályázatot egy-egy papirlapra leirtátok
s aláirtatok 40-40 nevet. Ezt a páíyázatot
csupán egynek szánlithatiuk, mert ha több
megfejtö van, lnindenki köteles külön pa-
pirra leirni s sajátkezüleg aláirni. - V. S.
Kisujszáll;s, A rejtvényt köszönjük. Köz-
lésre azonban kicsit borzalmas (ölés,
emberhusevés, emberzsirral világitás) -Y, Z. Bldapest. A bekütdött ötletet kö-
szönjük, de egyelőre rrem tudiuk telhasz-
nálni, mert nenrrégiben folyóiratokban és
könyvekben is megjelent a nyelvhasonlat.

- H. L. Egyik versed strófája;
fogadom, hogy a törvények szerint élek
Es az egyenességtöl el nem térek,
Embertársaimat szeretem
Es velük mindig !ót teszem,

Hát ez szándéknak szép, de versnek bizony
gyönge. A kínrím meg brutális. - Fíeesz
§andbr 3. RM. Morie-ötleted nagyon jó,
hibája csupán az, hogy nem minden betüt
lehei vele 

-kiirni. 
1Pl.-3 hosszut.) Jutalrnul

1 Cserkészkönyvet küldtünk cirnedre. Alkal-
milag felhasználjuk. Ha közöljük, a pályá-
zatban teljes joggal Te is részivehetsz. -Degré Alajos 2. ltKO. Pályázatodat kö-
zöljük. Jutalnrul l Cserkészkönyvet kildünk.
Atdolgoztuk, hogy résztvehess a pályázat-
ban. - Ujra csérkész. Eztirod,: ,,I(edves
Magyar Cserkész ! Talán tetszik még errrlé-
kezni arra a fiura, aki a mult évben meg-
irta, hogy nem lehet cserkész1 mert csapatja
feloszlott, Az a fiu én voltam. Akkor nagyonjól esctt kétes bizonytalanságomban a
Magyar Cserkész meleghangu üzcnete ;

engedje meg, hogy most, utólag fejezzeIn
ki köszönetemet azokért. Most, hogy célo-
mat elértem (ismét cserkész vagyok), uiból
nrunkához látok." Kedves Testvér l A Ma-
gy4r Cserkésznek ez a lrivatása. A holt
betükön, a nétna távolságokon át Irregérzi,
kinek van szüksése cserkésztestvér szerctö
!óságos'kezere. ÖTönrmel kivánunk további
jó munkát. - Sólyom-őrs 35. Györ és
Walient Gusztáv 24. Akarat. Morse-

Wien. Az ötletet köszöniük, alkalmilag
isvekszünk felhasználni. P,illanatnyilag igen
bT anvas vár közlésre. - Józsa László
283. örsvezető, Győr. A rejtvényt kQszön_
iük. alkalmitag sórát ejtjük. - Okrös
§anOor 550 A]alálóskérdésekért köszönet.
A nrásodikat közölni logiuk" - 17. §zondi,
csaoat. BalassaEvarmát. A találóskérdést
t<tisioiróttet vettüT<- s legközelebb hozzuk.
Üdvözlet. - Senegel József, A találós-
kérdésért köszönei1 j Bistey Balázs
l72, ,.Erő". Köszönet a találóskérdésekért.
Alkatrnilae közöliük, - Batogh Mihály
1 2. ..Etó-. Pálvázatokért köszönet. -
Ba,roő* Ernö 29ó. .|ászberény. A rejtvé-
nvekért l<öszönet. Az elsőt okvetlenül hoz-
zűU. - Cserkészmúhely (Pethő . Amint
nrár rrrult számunkból is láthattad, foglal-
kozur:l< lnűhelvmunkával. A fényképezögép
leirása hiánvo§, a raizok még nem alkal-
masak clucoÍásra. - Egy debreceni Turul.
Névtelen levelet nem veszünk tekintetbe.
tsmételd mes esvébként közérdekü kérdé-
seidet és ké§z 6iömmel leszürrk szolgála-
todra, - t(. Á. 82, Mátészalka. Az lát-
szik a verseidból, hogy derék cserkész
vasv. Közlésre nem valók, de a magacl
svÖÍvörüségére csak fotytasd, mert ez olyan
á' teíetnet<,- mint a jó reggeli torna az
izmoknak.'- M. Z. Azt irod, hogy VII.
gimnázista vagy és 2-3 hónapja foglal-
Íozol köItészelttel. Hát, nem mondom,
ahhoz képest megyeget mly a7 a köllészet ;

de maid át<t<or i§' ebndolj ránk, ha már
2-3 €vlizede foglalkoztál költészettel.
Deák lsnác t7l-. Uebrecen. Apr. I. és
15. számban tévedósből mint l72-es cser-
készt közöltünk, Utólag helyreigazitjuk -§traub t. Megpróbáljuk felhasználni. Kö-
szönet. - Tinipel Aiajos 555. Köszönet.
Üsves lenne, dé a |óistent mégsem lehet
taTálós térdésbe bévenni. - M. B. 176.
Köszöniük, de egy kicsit kompllkált S
ezenfelúl hasorrló- rejtvény igen sok van
forsalomban. - Nagy Látzíő 558. Sarkad.
A irorse-pályázat nrégfejtöi közül kirna-
radtál. UtÓ.laÉ örönrmel korligáljuk. _ B.
A. Eser. Örúlünk, hogy pályázataink tet_
szene-Í<. A M. Cs igyekszik mindig olya-
nokat leközölni, nrel}ék cserkészszerüek s

éppen azért igen örül, ha hallja, hogy oI-
váióink rokonszenvét megnyerik. - Vár-
helyi Gyöl gy 12. A sajtóhibát kijavitiuk
és a relivénypáIyázalba beszárnitunk. -Várallyai rerei:c 283. Neved azért rna-
radhatótt ki, mert kelten egy papiron küld-
tétek he a megfejtést. Most korrigáljuk s
pály ázatcnkba beszánritunk. - HaJ r a lma-
itái. Ternrészetes, hoey leánycserkésznek
nenr kel[ 1isztelegni s terrnészetes, hogy
az áljelvényck eIléIr az eljárást megindi-
tottuk. Legközelebb erról részlctesen itunk.
A gyors morse irásod ncm új. Sok helyen
has7nálják, rnert tén1 leg kevesebb hibát
követ el az ember. Mivel nem igen isme-
rik, alkalrniIag pályázatnal< fogiuk kitüzni.
t]dvözlet.

TARTALOM: Cserkészek a meseerdön.

- A negyedméríöld. - Ptllydzatunk ered,

ménye. - Winnetou levelek. - Cserkészek.

- R(idió. - Székely kesergö. - A laka-
tos cserkész. - Tanuljunk angolul ! -
A Nemzeti Nagyttibor kérdés és felelet ro,
vata. Szinjdtszó olimpídsz a Nemzelí
Nagyttíborban. - Könyvek. - Krónika.

- Szerkesztői üzenet.

Feleíős ezetkcs?íő ég kladőz
TEMESI GVÓZÖ

Kiadja a Maglar Cserkészszövetség Kiadó-
vállalata.

ELÓFIZETES:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egészévre 100.000K Egyesszám5000K
Postacsekliszámla: 31.428. Tel. : J.94-79
Szerkesztőség: I. Maros utca 17. lll. 2.
Kiacióhivatal : tV. Váci utca 62. fs:t. 6.

Megjelenik nrinden hó l-én és l5-én.

Nyonrta Fráter és Társa könyvnyomdája,
Buclapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 1t6-20
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Magyar
Sport

Almanach
Kapható a

kiadóhivatalban
Ára 87.00O K.

JAUtfiünHil il§ilhfiAüOT
allitott össze, mety tartolmazza:

Magyar Cserkész V. éví. 8-9,sz, (Kopenfuig_ai Jam-
boűb szdm) VI. évf . 17-IB. sz. (I-X. _ker. Jamb.oree
sztim) - tgric 7*2. s?., -.,Tcmesi: Cserkészkönyv.

- Cserkésznaptcír I926. évre (Sematizmussal). -
Kopenhttgai famborec-K ötl)lv 1924,

Ezen kiadványok összege a 70.000 K-án felülvan,
azonban, hogy inindenki részére hozzáférhetővé
tegyük, a pénz előzetes beküldése elle-
nében 50,0OO K-ért adjuk. Vidékre bérmentve.

}Iegmuürlheló a tiaüúhtyalaibau, Bnf,a!esl, IY.Táei,n. 02

lll

lil

lil

ft fiamffili fiaullló[onn

lniltüOll s§gfltú$ultítH nílhü-
lülhulgilgn 6r güüiüi

lntnburuffi ismnruíg.
A kiadóhivatal mélyen

leszallitott dron

Fényképezzetek !

oTo_clKKEK
kitünő kivitelben, olcsó áron

Amalőrképek kidol0ozása

látszerésznél
Ferenciek tere 2 sz.

Fiókok :

V. Tisza lslván u. 7 - Pécs --
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Azonílál száíÍitr-tnla ralktárró]l

Vt zflATtAi§ $ÁTRAKAT
, mlnden méretben.

Takaró, hálizsák, szalmazsák, köIéI,
íábotiágu és'szék guáti raklára FERR6_TE1TIL RT.

Kérjen árajárrlatot. BUDAPEST, geRI-Nr-rÉR 3 Nyugatinál.

tURtStÁxNRt<, cseRxeszEKNEK,
rnroi!Át<Nnx nÉlt< üLözgp tntLeN

- z§EBN,ApÓp§-

K lpható :

a Magyar Cserkészek Szövetkezetében
lV. Váci-uíca 46. szám. ll. Corvin-tér 7. szám.

és petz Testvéreknél
tV Városház-utca 8. szám.

IllllllllllllllllltlllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL

i C"onka.Magyarország 
=! leoszebb magasla{i helyéneh 

=

=

=A 
Bükk és lrörnyékénelr!

= 
tt-illafüred nyaraló stb.) 

=

= 

részlete útmutatója 

=

jíurisíásnah, cserhészehnek és nya-=
iralóknah. A Bühk úíielzéses tér.!
i képével és számos képpel. 

=

=!lrta: lLtyÉ§ BERTAIAN,=
=E
= 

Bolti ára 36.00(). 
=-=

3Cserhészcsapaíoh és (anárok íömegesebb-
!megrendelés eseíén nagyobb hedvezmény- i
i ben részesülnek. Megiendelheíő a hiadó l !

= 

r[n fiil BXl [. lr[nlulrlnllrldúsítrln |lt l§ ltfií,80ll 

=
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@,TI-1 E
RoYAL
ELKAM

kerékpárokban

Ar**EcHT
T E §TVÉ ner

Budapest,
VlIl,, Német-u. 45.

ffílilglíinuíísrn is!

EIső magyar
hangszergyár:

§luun§§[t
cserkészek szállitója

Budapest,
l l, Lánchid-u. 5.
HAilOsztREK olismert
leglobb gyártmá}lyok,

HUBOK legJobb minösóg.
JAVlTA§OK : Bármely hanOsror

8rakszorü

A MAGYAR
csERKÉsz

könyveinek
árjegyzékét lásd

az április 1-i számban !

CSAPAT-, RAJ- És Őnst
'.AszL§

A IEGEGy8ZERUBBTŐI
A LEGDI§ZEEEBB XlVlTEtlG l

Áraiánlaíta1 diimeníesen szolgál:

fr.OOe í?b aLlaq
Uíódo .

egyháziszereh és zász|ók gyára
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Akkumulátorok, anódtelepek, villarnos
zseb- és kézilámpák.



Cserkészing khaki (nyári flanel) minden
nagyságban --_ 100.000

Cserkésznadrág (rövid, térdenielüli) khaki
posztóból l50_170.000

500_600.000

Pályázatunlr eredménye.
,,Dugó Janika ccerkészik" pályázatunk

helyes megfejtói: (Folytatá§.)

§ostarits Vilmos 85. Sz.-fehérvár Tóth Ferenc 82. Szeged
Serly Sándor 172. Debrecen Tatabányai-őrs 146.
Sasjőrs 203. Kisujszállás Tóth Sáhdor 82. Szeged
Saárdy Károly 196. Szolnok Tóth Sándor 203. Kisujszállás
Szutner Károly Tóth Ferenc 2l3. Eger
Szabady Tibor 85. Sz.-fehérvár Tóth Ferenc 203. Krsuiszállás
Szelyes Sándor 40. §zekszárd Tariczky Zoltán 2.
Széisény Ferenc216. Nagykőrös Tóth Lájos 203. Kisujszállás
Sztanc Endre 50. Szombathelv Turi lános 192 Vác
Szy Céza 50, Szombathely " Telek'i Sándor 85, Sz.-íehérvár
Szábó Ernő 50. Szombathely Telepi Miklós 3.
Szabó Jenö 12. Tömó Lászlő l72. Debrecen
Szinay-András 27. Te|epi Károly 3.
Szerbbda Rezsö 50. Szombathely Tár€zy Miklós t72, Debrecen
Szekendy Sándor 50. Sz.-hety- Uhlrelch László 196. Szolnok
Szabó l§tván 50. Szombatheiv Ulbrich Miklós 3. RM.
Szy Tibor 50. Szombathely ' Ulrich Viktor 35, Györ
Szász Ferenc 50. Szombathelv Varga lstván 27,
Szurmay Lörinc 196. Szolnoli Var§a Zoltán l54, Eger
Szathmáry Elemér l72. Debrecen Vas-József 203. KisuJszállás
Szabó láiros 196. Szolnok Várallvav Ferenc 283.
Szarva§-őrs 82. Szeged Várady §ándor l9.. Szolnok
Szarvas-őrs 555. Széged \áradj, Tibor 196. Szolnok
Szücs János l?2. De6recen Vadgaiamb-örs 203.
Szatrnáry György l?5. Békés VégÜ Józset l75. Békés
Szücs lrirre 

'203.-Kisujszállás 
Vaday Sándor 203"

szenes Ödön 27. Vas Ándor 2l3.
Szporni András 26l. Palotauifalu Varsányi János
Szilágyhi Géza 16. Vass tótván 82. Szeged
Szeremlev Gvula 203. Kisui- Vasadi Gvörpv 12.

szálláó Verkucs ]"Oziet SZ. Szeged
Szinle László 27. Veltényi tván t2.
Szentiványi György 22. Ozd Vajdatly Lehel 12.
Széki Ferenc 203. Kisujszállás Varga Lajos 32.
Szandtner Eson 16. Varannai Istvan 3.
Szőllösv SánÖor 203. Kisuiszállás Vadgalamb-örs 50. Szombathely
Szalókv lános 35. Gvőr 

- 
Wollmann Károly

Szólár-Férenc 16. Wáger Alajos 47. Pécs
Széchenyi cs. Sas-örs 70. Zabáy András _82. S3eg9_d

Magyaróvár Zimúermann Gusztáv 16.
Thomká Kálmán 2. Zerge-őrs 5l. §zombathely
Torvizkav Laios 203. Kisuiszállás Zaná lstván l52. Kecskemét
Turul-öró t54. Eger Zsigmond László 50. Szombathely
Tungler Antal 85. Sz.-fehérvár Zsi§mond Zoltán 50. _Szom,bathely
TótÉ László 12, Zsendovics Endre 85. Székes-

Cserkészkörgallérok
Cserkészkalap amerikai f. Ia. börözéssel 170.000

l3,500
_-_ 1,400.000

Nyakkendó (előirásos) almazöld
Cserkésztiszti ruha (mértékre)
Derékszij Ia. 40 mrn-es

"35,-
Kalapszij tiszti

,, őrsvezetői
,, cserkész --_

csuklóiledó
Fonott nyersbörlassó bivalyszarv

45.000
35.000
16.000
l4.000
l2.000
7.000
5.000Nyakkendőgyűrú (nagy)

Cserkészkések (conservkés) 45-65-90-95- l 00-1 10.000

Cserkészkés (hivatalos) csomóbontóval _-- 40.000

,, Csaj bi " kisbogrács l 80-200 -220 mm méretben
őrsi bográcsok kgr-ként -__ 30.000

Lassókötelek fémkarikával l36-180-220-289.000
,, bőrkarikával l02-150-180-250-000

Klinolin teljesen készen 50-70-95.000

Tóth István 50. Szombathely X. Y, ?
Tóth Dániel 196. Szolnok X, Y. ?

,,Dugó Janika, mint táborparancsnolr" pályázatunk
helyec megfejt6i:

Albissy Loránd 50. Szombathely Bereczky Andor 9l0. Pécel
Agárdy Jenő t. Bistey.Balázs 1i2.
Ambrus-Ottó 35. Gvör Bav LÓránt 3.
Ábrahám lstván 98. Sz.-fehérvár Beilen lván 2.

Ádám János 12. Béla Pál 85.
Aradv Zsolt 653 Kaposvár Brandecker Oszkár 85. Székes-

' Ágosion Fábián 82. §zeged _ fehérvár 
^

Afionvmus II. 82. Szesed Burján tmre 85. Székesfehérvár
Aranv Sándor t96. Szólnok Banoss Ernő 298. Jászberény
Alácő Ferenc 3. Bányay Lászlo 85.
AlitzkárLászló85. Sz.-fehérvár Bátor László 196, Szolnok
Ármos lenő 85. Sz.-fehérvár Bolla Nándor 3.
Ármos Ístván 85, Sz.-fehérvár Bolla Károly 3.
Andrisch Géza5t. Szombathelv Baior Ferenc 98.
Bamberger Béla 2. Beskó Pál 12.

eievis fr O. Szolnok Bunya Béla 35_,_Györ

BalzárhRrigyes 50. Szombathely Potliár Imre l96, Szolnok
eié"Ói Cy"% tÓÓ, §zotnot< ' Beoárd János'10. Szombathely
Bálint Jóisef 50. Szombathely Barkovits Eilő_5O_, Szombathely
Bene dábor 5. - 

Bauer L ász|ó 242,
Bálint béla 2. Bodai Miklós 240.
eöi.ii'[-ila.rló 82. Szeged Balázs János 203. Kisujszállás
Béll Béla 22. ozd " Bakusz'István 52. Szombathely
Balosh Beta tlZ, Debrecen Bakonyi Lásqló 82. Szgge{ .

Bencé Iózsef 12. Bakos Tibor 51. Szombatnety
Burshaidt László 2l3. Eqer Barna Dénes 2.
Bor§os Imre 2I3. Eger - Berregh Zoltán
Bibi István 82. Szeged Bonis !-ászló 2.

Tamási Zo|tán |2. fehérvár

27.000
karikával 800.000

Amerikai hajitóbalta tokkal .__ 110.000
Cserkészsip (kéthangu) nikkel ___ 15.000

Hátizsák (többféle minőség és nagyság) 50-200.000
Hátizsákzacskók (a felsz:relésnek a háti-

zsákban való előirásos elhelyezésére)
4 darabos készletenként 60.000

Vállpáníok, őrsi zászlőh, fooíballoh
a legiobb minőségben, napi árahon.

Forgalmíatló az drakban bennfoglaltatik.

A 2, B,K,0, diapositiv sOrozatok kölcsönzóse,

Ű ,,§Yíaguar Gserkész"

csetkészlel szereIési §pOrlcikkek

Budapest, lV., Egyetern-§. 2

összes kiadotínyai {caphaíólí !!



Broszman Ernő t6.
Bay Barnabás 3.
Berényi György 152.
Bauer lenő 3.
Bonis Öyörgy 2.
Berente Pál l18. Kecskemét
Bohdaneczky lmre 82. Szeged
Bódi Antal i54.
Bejcsek Károly 82. Szeged
Bat Tibor 82. Szeged'
Bertha Pál 98. Székesfehérvár
Banra Gedeon 172, Debrecen
Boldizsár Gvörsv 172.
Bolekovszkv" Feiénc 98. Székes-

fehérvár'
Balogh Mihály l72. Debrecen
Bertha Dezsö 98. Sz.-fehérvár
Bodo6i Mihály 653.
Basol9-őrs 42. Gvőt
soio'Beta +z.
Boskó lózsel l18.
Breuer'László 47.

Boszmányi László 35. Győr
Bozzav t-stván 12.
Bálint'György 12,
Bodor Dezső 47. Pécs
Benkovits Alaios 47. Pécs
Betlen-raj 2C3. Kisuiszáltás
Bojt Lajos 74. Naglkanizsa
Bobák Pál l7. Balássagyarmat
Barcsa Mihálv 35, Gvöi
Benes László'35. Gv"őr
Bozsidaracz Mihály't6.
Buger Sándor l92. Vác
Borsos Károly 196. Szolnok
Botár Andor 196. Szolnok
Böszörménvi Gvörev 2.
Both Györ§y 2.-
Csörgey Endre 213. Egcr
Csáthy Ferenc 172. Debrecen
Csehó Imre 154. Eger
Cservenka Andor t6,
Chovanetz József 3.
Czifery Imre l14. Kispest

/

Czeiner Géza 2, Detlich Barna 82. Szeged
Csipő Lajos.35..Györ._ Detrich Ernő 42. Győi
Czigány István 42. Györ Demeter János 17. B.-svarmat
Chalupka Antal 43. Györ Dubovitz-Dénes 2.
Csávás Sándor 203. Kisuiszállás Doroghy Ferenc l7. B.-gyarmat
Czumoft Jat<,lt !sg. Kaposvár Dama-.ilovszky Pál 35:"Györ
Csapó lmre 17, Balassagyarmat Dörgó l84. Békéscsaba
Csávás István 203. Kisujszállás Ducza Lajos 203. Kisuiszállás
Csermák Ferenc 35. Gv"őr Dalló Gvúla 35. Gvőr '

Csürös László l72. Debrecen Dobos taios 196. §zolnok
Csrrllák Lajos 196. Szolnok Daru-őrs 12.
Cseges Gyula 82. Szeged Dincsér Oszkár 16.
Dehény Kálmán 555. Szeged Dvortsák Zo|tán lg6. Szolnok
Daru_őrs l59. Pápa Ember Ernő t72. Debrecen
Daru-őrs 35. Györ Engl Ferenc t6.
Debulay Antal 40. Szekszárd Eöiy Miklós 50. Szombathely
Devich-László t54. Eger Einíig László 196. Szolnok "

Degré Alajos 2. _ Ezerúester-raj 15l. Kaposvár
Dömötör Miklós 50. Szombathely Eperjesi Endré
Dede Károlv 146. Tata Eiek"pál 297.
Deák lgnác- t7l. Debrecen Elek Gvörev 297.
Damásdi Elek l52. Kecskemét (Folyt;taJ; nlelléklet 3. oldalán.)

TURlSTÁKNAK, cSERKÉSZEKNEK,
KATONÁKNAK NELKÜLÖZHETETI-EN

Z§EENAPORA:

Kapható:
a Magyar Cserkészek Szövetkezetében
lV. Váci-utca 46. szám. ll. Corvin-iér 7. szám.

és petz Testvéreknél
lV. Városház-utca 8. gzám.

Félek, hogy gyenge
ha nem íalálkozunh

véleménnyel
a Nemzeti

leszek felőled,
Nagyíáborban !

|,l

1],

I(f,rí[ilír0[

Átlandó nagy raktár

en
percek

terepen, minden időben
alatt kész a cserkészmenázsi !

THE
RoYAL
ELKAM

kerékpárokban

IlllllllllIlllllillllIlllllllllllllllllltlllllIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllltllll!!

i Csonha Magyarország 
=i '"n"""bb 

magaslati helyének 

=

=A 
Bükt{ és lrörnyiikének!

i trillafürednyaraló stb.) 

=
; részlete útmutatója 

=
!íurisíásnah, cserkészehneh'és nya-=
lralóhnah. A Bükk útietzéses íér.!
3 hépével és számos képpel. 

=
=ilría: lItYEE BERTAtAN.==.

= 

.olti ára 36.00(). 

=i Csetkészcsapaíoh és íanárok íömegesebbi
3 megrendelés eseíén nagyobb hedvezmény-i
i ben részesülneh. Megrendelheíő a kiadó l i

= 

rnnnilUt [. lünyulrtrnlrsilí§ítrllr [|l§ll0t COil 

=

'i'illtlttttltltttItItttttlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllltlltltttttltltttttttttí

lrógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. U| és használt iró-
gépek.Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BRE§8ÁN TEETvÉRrx
Budapcst, YIIl. Dugonics-utcl B. sz,

Telofon: József 84-C4,
l cs€rkó8!€kn6k 5o/o enqedmóny t

Izletes, lrigienikrrs, táp<lrr:+ !

Arr*EcHT
TEsTVÉnpr

Budapest,
Vlll., Német-u. 45.

tísilulíilfiístu is!

,,O§EíIN" Hu§KONZERVEK !
VigYazz ! Jobbra nézz ! §3;*!1i"o?t,j,?= 3:iJi:l*1tíá.*"
Míelőíí íáborba szállunk, ni=="',lrhfi'y_ 

o*_.rÍj[?}|nr"xo1'*"rendeliÜk mega csaPaí honzervszükségleíéí: Máipásiétori '/'ro-.. dobozban.
,Oceán" MagYar Konzervgyár és Kereskedelmi rt-nál, Budapest, VI. Vágány-ut ca 12, sz.
EzewezŐÍesÍÜteti iÓíállás melleíí a csapaíok A 9, cserkés zíőtvény, ,,A cserhész íaharékos !,,íábori rahíárí is haphaínah i ;ff :i;'§;r1;';;;i'oirrrrrk a legolcsóbbak ! zKoNYHA A zsEBBEN t MozcórÁEonenn És xrnni-oul_n'§oioú nrÉiiü;d;íi?í§i..Ki
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